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R O Z H O D N U T Í

o námitkách uplatněných proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu se zákonným zmocněním podle § 172 odst. 5 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě návrhu 
rozhodnutí o námitkách zpracovaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje ve smyslu § 39 odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodlo o námitkách uplatněných proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje.
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NÁMITKY OBCÍ:

Námitka obce Novosedly (A01)

Námitka obce Novosedly, se sídlem Novosedly č.p. 1, 691 82  Novosedly, zaevidovaná na podatelně
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.4.2011, pod č. j. JMK 59295/2011, sp. zn. S-JMK 24269/2011/ 
OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Novosedly bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Přeložka silnice II/414 v k.ú. Novosedly (ozn. DR8) zbytečně obchází 
západním směrem stávající zemědělský areál. Nutno je řešit pouze křižovatku II/414 a III/4154, která je 
dopravně nebezpečným místem.“

Pokud se týká dopravního řešení obsaženého ve 2. Návrhu ZÚR JMK, dle odůvodnění kapitoly C.4.5 
sledované územní rezervy silniční infrastruktury a jejich vymezení vychází z dlouhodobě sledované koncepce 
rozvoje dopravních sítí ČR, podpořené výsledky modelování dopravy na území Jihomoravského kraje
k výhledovému horizontu r. 2030, z hlediska tahů krajského významu na silnicích II. třídy pak z dokumentů 
„Generel krajských silnic Jihomoravského kraje“ a „Souhrn návrhů generelu krajských silnic“ (KrÚ JMK, odbor 
dopravy), schváleného Radou Jihomoravského kraje v roce 2006 a aktualizovaného v roce 2008. Hlavním 
účelem Generelu krajských silnic je nastínit hlavní zásady rozvoje sítě krajských silnic a stanovit priority pro 
zkvalitňování sítě. Přeložka silnice II/414 je ve směrném návrhu definována jako silniční tah krajského 
významu. Směrný návrh zahrnuje dopravní tahy, které nejsou nezbytné pro dopravní řešení území, je však 
nutno je dlouhodobě sledovat, průběžně hodnotit jejich opodstatněnost a účelnost, na základě které by 
bylo možné je zařadit do krajské silniční sítě a řešit tak jejich případnou dostavbu s cílem optimálního 
uspořádání. 

Dle § 36 stavebního zákona mohou zásady územního rozvoje vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit 
možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo 
podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Z výše uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK není 
vymezen koridor pro realizaci záměru přeložky silnice II/414 (na základě kterého by mohlo dojít k realizaci 
přeložky silnice), ale je vymezena pouze územní rezerva jako ochrana území tak, aby zde nemohly být 
realizovány záměry, které by znemožnily či ztížily případné budoucí využití pro přeložku.

Odbor dopravy KrÚ JMK ve svém stanovisku č. j. JMK 62304/2011 ze dne 04.05.2011, uplatněnému
k námitkám a připomínkám podaným ke dni konání veřejného projednání 2. Návrhu ZUR JMK, k této 
námitce uvedl, že cit.: „….přeložka silnice vytváří obchvat obce Drnholce, vedený územím obcí Drnholec
a Novosedly. Zlepší a zkrátí trasu Mikulov - Znojmo. Křižovatka II/414×III/4154 je operativní řešení problému
v Novosedlech, přeložka je řešení koncepční. Obec Drnholec námitku proti obchvatu nepodala. Bez 
podrobnějšího prověření nelze koridor vypustit.“

Z důvodů popsaných výše je potřeba územní rezervu pro přeložku silnice II/414 v k.ú. Novosedly v ZÚR JMK 
ponechat. Křižovatka, tj. navržení kruhového objezdu na křižovatce, jak uvádí obec v námitce, není
v podrobnosti ZÚR relevantní. Řešení křižovatky bude tedy prověřeno v rámci územního plánu obce 
Novosedly.
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Námitka obce Novosedly (A02)

Námitka obce Novosedly, se sídlem 691 82  Novosedly 1, okr. Břeclav, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 59297/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011 OÚPSŘ, se 
zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Novosedly bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK) následující námitku: „k.ú. Novosedly, NRBK 28, RBK 101; Navrhované situování obou předmětných 
koridorů je vedeno přes intenzivně obdělávané viniční trati v k.ú. několika obcí (cca 1000 ha).“

Z věcného hlediska je předmětné podání námitkou dotčené obce, která se vztahuje k území obce Novosedly
a směřuje ke dvěma skladebným prvkům územního systému ekologické stability (dále také „ÚSES“) a to
k vymezení nadregionálního biokoridoru NRBK 28 a regionálního biokoridoru RBK 101. 

V odůvodnění námitky je vyslovena obava, že způsob hospodaření na vinicích, které byly obnoveny 
nákladem vlastníků za účasti státu (dotace) bude ve střetu s funkcí biokoridorů. K tomu uvádíme, že územní 
ochrana skladebných prvků ÚSES před změnou využívání dotčeného území, která by vedla ke snížení jeho 
ekologické stability oproti současnému stavu, je zajištěna prostřednictvím územně plánovací dokumentace. 
Obecně platí, že v procesu územního plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za 
současné záruky dosavadních standardů života pro všechny, kterých se ZÚR JMK týkají. V souladu s bodem 
X. rozsudku NSS č. 6 Ao 6/2010 – 103 při pořizování krajských ZÚR JMK byla při hledání výsledného řešení 
systému ÚSES (tj. i předmětných biokoridorů) obsaženého ve 2. Návrhu ZÚR JMK, vážena řada zájmů 
soukromých i veřejných postupem dle § 18 odst. 3 stavebního zákona, cituji: „Orgány územního plánování 
postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn území, výstavbu a jiné činnosti 
ovlivňující rozvoj území a konkretizující ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů.“

Jedním z cílů zásad územního rozvoje je tudíž dosažení obecně prospěšného souladu veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území kraje ve smyslu § 18 odst. 2 stavebního zákona. ZÚR JMK tedy 
koordinují, s ohledem ke specifickým podmínkám území Jihomoravského kraje, veřejné zájmy (chráněné 
zvláštními právními předpisy a vyjadřované ve stanoviscích dotčených orgánů) a soukromé zájmy na využití 
území nalezením shody o přijatelných řešeních na uspořádání území. V souladu s výše uvedeným stanovují 
ZÚR JMK v čl. (186) textové části požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování na 
úrovni obcí pro následné zpřesňování skladebných částí nadregionálního a regionálního územního systému 
ekologické stability (dále jen „ÚSES“) v územních plánech, při dodržení principů projektování ÚSES (právní 
normy, metodiky).

Tento postup je podpořen i stanovisky dotčených orgánů ochrany přírody, kterými jsou v případě 
nadregionálního ÚSES Ministerstvo životního prostředí (dále také „MŽP“) a v případě regionálního ÚSES 
odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále také „OŽP“).

MŽP ve svém stanovisku (k námitkám a připomínkám uplatněným ke 2. Návrhu ZÚR JMK) 
č.j. 46635/ENV/11 MŽP ze dne 21.07.2011 (dále jen „stanovisko MŽP“) k předmětnému podání obce 
Novosedly uvádí:

„MŽP doporučuje nevyhovět námitce proti zahrnutí vinic do NRBK 28“ a své doporučení odůvodňuje: „MŽP 
nesouhlasí s vypuštěním vinic z NRBK 28. Ponechání či případně vypuštění předmětných viničních tratí jako 
součásti NRBK 28 lze prověřit až při jeho upřesnění územním plánem. Využití jako vinice není v rozporu
s funkcí NRBK, na pozemcích lze hospodařit jako dosud. ….K obavě obce, že rozšíření NRBK způsobí výrazné 
omezení stávajícího způsobu využití pozemků v předmětných lokalitách, MŽP podotýká, že stávající 
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zemědělské, vinařské, sadařské, pastevecké a lesnické hospodaření na pozemcích zahrnutých do návrhu 
vymezení NRBK není v rozporu s funkcí NRBK a na pozemcích je možno hospodařit jako dosud. Při upřesnění 
NRBK v územním plánu dotčené obce doporučuje MŽP výše uvedené zapracovat do podmínek pro přípustné 
využití vymezované plochy, tj. v rámci vymezeného NRBK je možné na pozemcích ponechat stávající funkční 
využití jako doposud. MŽP není ve věci zahrnutí vinic do RBK 101 v postavení dotčeného orgánu, k této části 
námitky se nevyjadřuje.“

OŽP ve svém stanovisku (k námitkám a připomínkám uplatněným ke 2. Návrhu ZÚR JMK) ze dne 29.04.2011 
(dále jen „stanovisko OŽP“) k předmětnému podání obce Novosedly doporučuje „ponechat stávající směrné 
vymezení biokoridoru s tím, že jeho plná funkčnost není vzhledem k oprávněnému intenzivnímu 
zemědělskému hospodaření v dohledném časovém horizontu dosažitelná.“ (Poznámka: vymezení 
biokoridoru RBK 101 je směrné z hlediska ochrany přírody a krajiny nikoli dle stavebního zákona platného 
od 01.01.2007). „Připomínka upozorňuje na reálný stav oprávněného zemědělského užívání pozemků ve 
směrně vymezené trase biokoridoru. Prosadit a zabezpečit za těchto okolností plnou funkci biokoridoru 
(mezofiolní hájová společenstva) není reálné. Nicméně prostorové aspekty území a stávající metodika tvorby 
systému ekologické stability neumožňují jiné zásadní vymezení trasy biokoridoru.“

Jak již bylo výše vysvětleno, vymezením předmětných biokoridorů v ZÚR JMK není současné využití
dotčeného území nijak omezeno. Ke zpřesňování prvků ÚSES územními plány považujeme za účelné 
objasnit, že podle ust. § 16 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), se v územních plánech obvykle samostatně 
vymezují plochy přírodní za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny. Ze znění 
předmětného ustanovení je zřejmé, že ne vždy je nutné dotčené pozemky začlenit mezi plochy přírodní. Je 
však potřeba prostředky územního plánování, zejména podmínkami pro využití ploch, zajistit, aby 
nedocházelo ke snižování stávající ekologické stability a nezměnil se stav území tak, že by nemohl
v současném využití plnit funkci biokoridoru. Plochy využívané jako vinice i když budou součástí 
biokoridoru, bude možné v územních plánech obcí vymezit s funkcí podle stávajícího využití. Výše uvedené 
bude zohledněno při stanovování podmínek využití těchto ploch při následném pořizování podrobnější 
územně plánovací dokumentace. 

Námitka obcí Blažovice, Moravany, Nebovidy, Ostopovice, Ponětovice, Tvarožná, Želešice

a města Modřice (A04)

Společná námitka obce Blažovice, se sídlem Nádražní 242, 664 08  Blažovice; obce Moravany, se sídlem 
Střední 28, 664 48  Moravany u Brna; obce Nebovidy, se sídlem Nebovidy 78, 664 48  Moravany u Brna; 
obce Ostopovice, se sídlem U Kaple 5, 664 49  Ostopovice; obce Ponětovice, se sídlem Ponětovice 63, 
664 51  Šlapanice; obce Tvarožná, se sídlem Tvarožná 40, 664 05  Tvarožná; obce Želešice, se sídlem 
24. dubna 16, 664 43  Želešice a města Modřice, se sídlem Nám. Svobody 93, 664 42  Modřice, zaevidovaná 
na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 59308/2011, sp.zn. S-
JMK 24269/2011/OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné společné podání výše jmenovaných obcí bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také 
„dotčené obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčené obce uplatnily proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK) následující námitku: „Nesouhlasíme s vymezením koridorů záměrů dopravní infrastruktury D10 
Jihozápadní tangenta (JZR) – body (65) a (66), D11 Jižní tangenta (JT) – body (67) a (68) a D12 Jihovýchodní 
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tangenta (JVT) – body (69) a (70) a s vymezením územní rezervy pro záměr DR4 JVT – kapacitní 
(nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná od (187) a požadujeme jejich úplné vypuštění ze ZÚR 
JMK.“.

Obecná část:

V ZÚR JMK prověřené a vymezené koridory Jihozápadní tangenty (dále jen JZT), Jižní tangenty (dále jen JT)
a Jihovýchodní tangenty (dále jen JVT), napadené podateli, jsou dlouhodobým záměrem, který prověřila 
řada územně plánovacích podkladů, zejména Generel dopravy Jihomoravského kraje, Územní prognóza 
Jihomoravského kraje, Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, Územní studie aglomeračních 
vazeb města Brna, Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje a Studie jihovýchodních 
tangent města Brna. 

JZT a JT jsou součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol 
pro územní plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit 
územní podmínky pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti
s rozvojem komerční zóny Brno-jih“. 

Nutnost řešení silniční sítě jižně dálnice D1 byla vyvolána rozvojem města Brna jižním směrem, zejména 
výstavbou komerčních zón v území. Z hlediska řešení silniční sítě města Brna a okolí (území Brněnské 
aglomerace) je podstatné respektování systému třístupňové ochrany území, zejména zastavěných území, 
před tranzitní dopravou 

ZÚR JMK řeší zajištění ochranného dopravního systému Brněnské aglomerace v území jižně dálnice D1 
doplněním tangent k městu Brnu, a to JZT a JT, které představují propojení dálnic D1 a D2 ve směru západ –
jih a zároveň zkapacitnění dálnice D1 rozšířením na šestipruhové uspořádání v úseku Kývalka – Holubice. Na 
jižní tangentu v MÚK JT – D2 může navázat Jihovýchodní tangenta (dále jen JVT). 

Koridor JZT prochází mezi MÚK Bosonohy a MÚK Modřice a funguje jako dopravní propojení dálnice D1 (ze 
směru Praha Brno) a navrhované rychlostní silnici R43 (ze směru Moravská Třebová – Brno) se silnicí R52 
(která zkvalitní dopravní tah Brno Vídeň). Významný je navazující koridor JT v úseku JZT - D2 propojující 
silnici R52 s dálnicí D2.

ZÚR JMK prověřily koridor JZT a navazující JT jako nejvýznamnější část ochranného systému silniční sítě 
nadmístního významu jižně dálnice D1. Tento poznatek byl potvrzen Ministerstvem dopravy, které je
v tomto případě dotčeným orgánem ve smyslu § 37 stavebního zákona. 

ZÚR JMK prověřily záměr JZT ve třech variantách rychlostní čtyřpruhové silnice, včetně MÚK a všech 
souvisejících staveb a navazující JT, a to:

- ve variantě „nulové“ - jako koridor Brno (D1) – Rajhrad (R52), ve které dochází k přenesení silnice
R52 do silnice I/52 a ulice Vídeňské na území města Brna, 

- ve variantě „Modřické“ jako koridor v úseku Troubsko (D1) – Rajhrad (R52), 

- ve variantě „Želešické“, jako koridor Troubsko (D1) – Syrovice (R52). 

Reálnost variant byla detailně prověřena v Územní studii oblasti Jihozápadně města Brna (uvedená studie 
prověřila celkem 9 variant JZT + variantu nulovou). ZÚR JMK prověřily vlivy variant JZT na životní prostředí 
(dokumentace SEA) a na veřejné zdraví (dokumentace HIA). Dokumentaci zpracovávaly autorizované osoby
s příslušnou autorizací, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí ČR. Varianty koridoru JZT byly v ZÚR 
JMK vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí a z hlediska veřejného zdraví a také z hledisek 
vytvářejících synergický efekt tzv. „udržitelnosti rozvoje území“ (ve smyslu stavebního zákona, přílohy ke 
stavebnímu zákonu a prováděcích vyhlášek a jejich příloh a předpisů souvisejících). 
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Bylo prověřeno, že „nulová“ varianta je na základě prověření v ZÚR JMK nereálná s ohledem na dopady do 
území, neboť předpokládá úpravu silnice I. třídy (I/52) na rychlostní silnici v ulici Vídeňské. Tím vyvolává 
změny v dopravní obslužnosti a zatížení okolních obcí a městských částí silniční dopravou, vyvolává potřebu 
realizace nové technické a dopravní infrastruktury především z důvodu nutnosti dodržení parametrů 
závazných pro rychlostní silnici (např. zrušení silničních kolektorů v ulici Vídeňské, nové komunikace a nové 
tramvajové trati, znemožnění realizace MÚK Moravanská umožňující obsluhu rozsáhlého přilehlého území) 
apod. Důvodem odmítnutí „nulové varianty je rovněž další zvýšení emisní a hlukové zátěže z dopravy
v dotčeném území podél stávajících komunikací (dálnice D1 + ul. Vídeňská). 

Varianta „Modřická“ a varianta „Želešická“ vycházejí z hlediska výhodnosti po porovnání v zásadě podobně, 
avšak varianta Modřická má některé výhodnější parametry (dává vyšší dopravní účinnost, je kratší, 
ovlivňuje obytná území v menší míře a chová se šetrněji ke stabilizovaným lokalitám přírodního 
charakteru…), proto byla doporučena jako nejvýhodnější a je součástí ZÚR JMK v invariantním návrhu. 

ZÚR JMK zahrnuje koridor JZT ve variantě Modřické v šíři 600 m a koridor JT rovněž v šíři 600 m. Ve smyslu
§ 43 odst. 3 stavebního zákona územní plány (jednotlivých obcí) zpřesní vlastní trasy JZT a JT v rámci 
koridoru stanoveného ZÚR JMK. 

ZÚR JMK stanovují pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihozápadní tangenty 
Troubsko (D1/R43) – Rajhrad (R52) požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky 
pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování v bodech (65) a (66), pro koridor Jižní 
tangenty Modřice (JZT) – Chrlice (D2) v bodech (67) a (68).

Jihovýchodní tangenta je ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezena jako dva na sebe navazující koridory: koridor D12 
čtyřpruhové silnice II. třídy Jihovýchodní tangenty Chrlice (D2) – Šlapanice a koridor DR4 kapacitní 
(nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná. Návrhem komunikace je sledováno posílení 
kapacitního propojení a obsluhy dynamicky se rozvíjejícího jihovýchodního segmentu rozvojové oblasti OB3
Brno v návaznosti na JT a JZT, dálnici D2 a radiální komunikační síť Brna, především silnici II/380
a navrhovanou přeložku silnice II/417 Brno, Slatina – Šlapanice. Toto se vztahuje zejména k úseku Chrlice –
Šlapanice, který je ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezen jako návrhový koridor čtyřpruhové silnice s možností 
realizace v polovičním profilu. Na základě námitek města Brna a zástupců veřejnosti směřujících proti 
vymezení výrobních smíšených ploch (zejména proti ploše PZ2), byla plocha PZ2 přeřazena mezi plochy
územních rezerv (ve smyslu § 36 stavebního zákona budou prověřeny možnosti jejího využití, dosavadní 
využití nebude měněno způsobem, který by znemožnil prověřované budoucí využití). S ohledem na změnu 
podmínek ve využití území bylo projektantem prověřeno dopravní řešení v prostoru jihovýchodně od Brna, 
zejména z hlediska potřebnosti tangenciálního propojení ve směru Želešice – Chrlice – Tuřany – Šlapanice. 
Určující roli pro rozhodování o etapizaci rozvoje silniční sítě v tomto segmentu po převedení navrhované 
plochy smíšené výrobní PZ2 do územní rezervy budou sehrávat přepravní vztahy vedené radiálně po 
silnicích II/380 a III/15283 k dálnici D1 a k městu Brnu a výše uvedený tangenciální směr. Zkvalitnění 
silničního spojení Tuřany – Brno, Slatina s obchvatem Tuřan (záměr D41) zásadním způsobem zatraktivní 
dopravní vazby a komunikační spojení tohoto prostoru na dálnici D1 a město Brno. To přirozeně vyvolá
i nárůst dopravy v tangenciálním spojení od dálnice D2 a navrhované jižní tangenty směrem na Tuřany, 
který stávající silnice III. třídy není v současné podobě schopná přenést. Protože dle posouzení výhledového 
dopravního zatížení dle modelu silniční dopravy je v trase koridoru D12 Chrlice (D2) – Šlapanice patrný
v prostoru křižovatky se silnicí II/380 skokový pokles dopravy, je jako návrhový v ZÚR JMK ponechán pouze 
úsek Chrlice (MÚK-D2) – Tuřany (MÚK-II/380), navazující úsek JVT Tuřany – Tvarožná je celý převeden do 
územní rezervy DR4. Návrhový koridor D41 II/380 Tuřany, obchvat je s drobnou úpravou ponechán. 
Parametry komunikace, pro kterou bude vymezena územní rezerva, budou prověřeny v souvislosti
s prověřením územní rezervy pro výrobní smíšené plochy v Tuřanech a Šlapanicích.

Dalším cílem JVT je vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění obsluhy území a návaznost na nižší silniční 
infrastrukturu, což se týká zejména koridoru DR4. Výrobní zóny v jižním a jihovýchodním sektoru Brna a ve 
Šlapanicích budou zdrojem pracovních příležitostí. Vzhledem k dostatku ploch vymezených v územních 
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plánech jednotlivých obcí jihovýchodně od Brna pro rozvoj bydlení a relativně krátkým dojezdovým 
vzdálenostem na plánovaná pracoviště přinese rozvoj výrobních zón určitě také rozvoj bydlení. A jedním
z limitujících faktorů pro rozvoj tohoto dynamicky se rozvíjejícího území bude zabezpečení kapacitního 
dopravního napojení. Veškeré stávající krajské silnice procházejí přes centra jednotlivých sídel a zvýšení 
dopravy by přineslo komplikace. Aby mohl být plně využit potenciál tohoto území, je nutno v předstihu řešit 
otázky dopravy. Jedním z prvních kroků je vymezení koridoru území rezervy DR4, který bude sloužit jako 
základ pro nižší silniční infrastrukturu s konečným cílem zabezpečení kvalitní obsluhy území.

Návrh koridoru JVT vychází ze „Studie jihovýchodních tangent města Brna“ (PK Ossendorf s.r.o., Brno, 
2001). Touto studií bylo v území prověřeno 8 variant, dále sledovaná zůstala varianta označená G. Studií 
byly původně vyhledávány trasy vedení rychlostní silnice. V 2. Návrhu ZÚR JMK má však JVT jiné cíle, má 
plnit zejména funkci obslužnou pro nově plánované rozvojové plochy a v delším časovém horizontu 
zabezpečit kvalitní napojení nižší dopravní infrastruktury a odlehčit dopravě v jednotlivých obcích. 
V žádném případě JVT nemá sloužit k zajištění tranzitní dopravy ve směru sever – jih, pro dopravu ve směru 
od Olomouce směrem jižním je v ZÚR JMK vymezen koridor rychlostní silnice R55, případně pro tranzit 
bude sloužit rozšířená dálnice D1. 

ZÚR JMK stanovují pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihovýchodní tangenty D12 
požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly 
pro územní plánování v bodech (69) a (70). 

Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 
požadavky na jejich využití. Dále dle § 36 stavebního zákona zásady územního rozvoje mohou vymezit 
plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno 
způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití, tzv. „územní rezervy“. Ve 
smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ jsou v článku (189) textové části uvedeny požadavky 
na uspořádání a využití území – vytvořit podmínky pro územní rezervy ploch a koridorů s cílem prověřit 
možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo 
podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Z výše uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK není 
vymezován koridor pro realizaci záměru silnice – JVT (na základě kterého by mohlo dojít k realizaci stavby 
komunikace), ale je vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, aby zde byly 
realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro silnici. Úkolem pro územní 
plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné upřesnění koridoru územní rezervy pro 
silniční dopravu, nikoliv příprava realizace stavby. Dle článku (189) – úkoly pro území plánování textové 
části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být při prověřování možnosti budoucího využití územní rezervy podmínky 
minimalizace vlivů na obytnou funkci a minimalizace střetů s limity využití území zohledněny.

Dále uvádíme doplnění výše uvedené obecné části k jednotlivým bodům odůvodnění podatele, přičemž 
problematika veřejného zdraví se opírá o argumentaci Krajské hygienické stanice uplatněné ve sdělení č.j. 
KHSJM 17269/2011, ze dne 26.04.2011, ke 2. Návrhu ZÚR JMK, zejména k dokumentaci HIA. K jednotlivým 
bodům podání se uvádí:

1. Záměry kapacitních silnic JZT, JT a JVT jsou na sebe funkčně a dopravně navázány, ale to neznamená, že 
jedna bez druhé nemohou samostatně existovat. Každá ze silnic plní totiž odlišnou funkci, jak je už popsáno
v obecné části a což dokládá i stanovisko příslušného dotčeného orgánu – odboru dopravy Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje (dále jen OD). Ten ve svém stanovisku k podané námitce ze dne 04.05.2011, č.j. JMK 
62304/2011 k problematice účelu tangent, mimo jiné uvedl: „…JZT je navrhována jako silnice rychlostní, JT 
jako silnice I. tř. a JVT jako silnice II. tř. a v části jen jako územní rezerva nekategorizované komunikace. 
Každá tato silnice plní jinou funkci a tuto svoji funkci plní i sama o sobě. JT (bez ohledu na JVT a JZT) tvoří 
jako spojnice D2 a R52 náhradu dálkovou dopravou přetížené silnice II/152, JVT v návrhovém úseku bez 
ohledu na JT a JZT napojuje Šlapanice na II/380 a D2. JT a JVT ovlivňují řešení silnic II. a III. tř. v aglomeraci
a není ani relevantní ani žádoucí je vázat na realizaci JZT. Faktem pouze je, že každá z komunikací přispěje 
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ke zkvalitnění silniční sítě a ta bude nejlépe fungovat, bude-li kompletní – tedy při realizaci všech 
tří tangent.“ Z výše uvedeného lze dovodit, že určité skutečnosti a děje v území dotýkající se bezprostředně 
pouze navrhované JZT a JT nebudou mít prokazatelný vliv na obce, jichž se dotýká pouze koridor JVT a také 
naopak. U konkrétních bodů odůvodnění námitky budou dle obsahu těchto bodů tyto skutečnosti 
vyhodnoceny. Nicméně tato skutečnost nemění nic na tom, že obce dotčené těmito záměry mohou podat 
společnou námitku vůči těmto záměrům, se kterou je nutno se vypořádat. 

2. Nezbytnost a přínos JZT, JT a JVT, včetně rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, vyplývá
z obecné části tohoto odůvodnění a ze závěrů prověření v ZÚR JMK zpracovaných na základě podrobnějšího 
prověření ve výše uvedených územně plánovacích podkladech, především Modelu silniční dopravy pro 
výhledovou síť Jihomoravského kraje, 2009. Komentář k „negativním efektům“ je doložen v rámci 
následujících bodů dle textu odůvodnění námitky podatelů.

3. Tento bod odůvodnění námitky se zabývá situací městské komunikační sítě Brna konkrétně na ulici 
Vídeňské.

Lze konstatovat, že odlehčení městské komunikační sítě Brna při respektování JZT bylo potvrzeno 
modelováním dopravy na prověřovaných variantách sítě silniční dopravy jižně dálnice D1 v rámci zpracování 
ZÚR JMK. Situace bez JZT tangenty, kdy funkci JZT tangenty přebírají dálnice D1 a silnice I/52 procházející 
městem Brnem, byla prověřena jako negativní průkaz. 

4. Tento bod odůvodnění námitky se vztahuje k situaci obyvatel jižně Brna, podateli není specifikováno 
dotčení správního území jednotlivých obcí. Lze vyjít z předpokladu, že podatelé vztahují argumentaci ke 
všem obcím ležícím jižně Brna, tedy Modřice, Moravany, Nebovidy, Ostopovice, Želešice, Šlapanice, 
Ponětovice. K argumentaci podatelů, která se vztahuje k hodnocení vlivů záměrů a koncepce na životní 
prostředí v dokumentaci Posouzení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (dále jen SEA) a k hodnocení vlivů na 
obyvatelstvo v dokumentaci Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA) uvádíme: Závěry SEA a HIA 
vyplývají jednak z podrobnosti ZÚR JMK, kdy jsou hodnoceny koridory a plochy, a jednak z předpokladu, že 
je zapotřebí brát v úvahu nejen vlivy jednotlivých záměrů, ale i jejich kumulativní působení a vlivy 
dopravního systému ve stávajícím stavu. Kumulace záměrů v území obcí Ostopovice, Modřice, Šlapanice
a Ponětovice je zohledněna v bodě 5. tohoto odůvodnění. Pro ostatní dotčené obce: Želešice - s ohledem 
na to, že koridor JZT se k. ú. Želešice dotýká jen okrajově (v místech východně od obce), nepředpokládají se 
negativní vlivy ZÚR JMK na obytné území obce Želešice přesahující povolené limity. Moravany a Nebovidy -
s ohledem na to, že je v k. ú. Nebovidy trasa JZT řešena v tunelovém úseku v délce 290 m (ležícím západně 
od obce Moravany), nepředpokládají se negativní vlivy ZÚR JMK na obytné území obcí Nebovidy
a Moravany přesahující povolené limity. 

5. Situací v lokalitách, které se týkají oblasti Šlapanicka, MÚK v oblasti obcí Bosonohy, Troubsko, Ostopovice
a MÚK v oblasti města Modřice, se v rámci řešení ZÚR JMK zabývala dokumentace HIA v kap. 4.4.15. a 
v kap. 5. Z uvedených částí HIA vyplývá, že:

a) Lokalita Šlapanicka a lokalita Bosonohy-Troubsko-Ostopovice, ve které se nachází navrhovaná MÚK 
Bosonohy, byly v ZÚR JMK identifikovány jako lokality s výraznou kumulací záměrů v území. HIA 
požaduje situaci řešit samostatnou studií (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při 
realizaci všech záměrů, další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného 
zdraví. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že by měla být 
zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná 
nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze 
závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech 
rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK
u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je 
oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně 
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plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud 
je to nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

b) Pro oblast Modřic využila HIA již vypracovanou souhrnnou územní studii obsahující rozptylovou studii, 
hlukovou studii a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví. Uvedená studie umožnila nalézt nejvhodnější 
řešení nejen z hlediska vlivů nových záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví, nýbrž i z hlediska vlivů 
stávajících na obytnou zástavbu v rámci ZÚR JMK.

Lze konstatovat, že v námitce uvedený princip předběžné opatrnosti na základě § 13 zákona 17/1992 Sb.,
o životním prostředí, ve znění: „Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí 
nevratného nebo závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému
poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit.“ nelze aplikovat
v tomto případě v tom smyslu, že ZÚR JMK zakládá na odklad opatření, jež mají poškození zabránit, a to 
zejména s ohledem na závěry prověření v dokumentaci SEA a HIA. 

6. Z uváděného tvrzení v bodě 6. odůvodnění námitky není zřejmé, na základě čeho má podatel „důvodně 
za to“, že dostavbou VMO Brno, rozšířením D1 na šestipruhové uspořádání, využitím D2 a R55 a realizací S8 
pozbývají tangenty svůj smysl. Naopak důkazem pro nutnost realizace tangent současně se všemi 
zmíněnými dopravními záměry je řada výše uvedených územně plánovacích podkladů v ZÚR JMK 
prověřených, zejména Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje (ADIAS, HBH 2009-
2010). ZÚR JMK prověřily rovněž variantu bez JZT, tzv. variantu „nulovou“ jako negativní průkaz, viz obecná 
část tohoto odůvodnění výše.

7. Pro hodnocení předpokládané účinnosti navrhovaných koridorů a variant silniční infrastruktury 
Jihomoravského kraje v úrovni ZÚR JMK nechal KrÚ JMK zpracovat „Model silniční dopravy pro výhledovou 
síť JMK“. Výhledová komunikační síť Jihomoravského kraje byla prověřována ve třech koncepčních 
variantách – „Optimální“, „Alternativní“ a „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Pro prověření, hodnocení
a návrh koridorů silniční infrastruktury v ZÚR JMK byly využity výsledky modelování dopravního zatížení 
výhledové sítě Jihomoravského kraje pro rok 2030 v koncepční variantě „Optimální“, která zahrnuje 
všechny zásadní změny mající významný vliv na zatížení komunikační sítě, a to ve variantách, případně 
vzájemných kombinacích. V případě zapracování všech prověřovaných variant dle modelování do ZÚR JMK 
by musely být zásady zpracovány v koncepčních variantách, což by bylo v rozporu se schváleným Zadáním 
ZÚR JMK, ve kterém zpracování koncepčních variant nebylo požadováno. Navrhovaná koncepce 
komunikační sítě dle studie Ing. Strnada (2007) byla součástí přílohy č. 2 Zadání ZÚR JMK a v rámci 
zpracování ZÚR JMK byla zpracovatelem prověřena a posouzena. Tato studie nejblíže odpovídá koncepční 
variantě „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Závěry modelování dopravy v rámci ZÚR JMK nebyly
v souladu se závěry předmětného posouzení Ing. Strnada a proto nemohly být z uvedeného důvodu v ZÚR 
JMK zohledněny. Ke studii Ing. Strnada (2007) uvedlo MD, že studie uvádí vykonstruované souvislosti mezi 
komunikacemi, které nemají vazbu (např. R52, I/55, JVT). Proklamovaná úspora 30 mld. nebyla prokázána. 
Koncepce ZÚR je podložena dopravním modelováním (viz výše) a sčítáním dopravy. Socioekonomická 
stránka ZÚR JMK je v rámci ZÚR JMK hodnocena v části Rozbor udržitelného rozvoje území. Lze konstatovat, 
že argumentace podatele je v tomto bodě příliš obecná. ZÚR JMK prověřily rovněž variantu bez JZT, tzv. 
variantu „nulovou“ jako negativní průkaz viz obecná část odůvodnění výše a sledující body 8., 9. tohoto 
odůvodnění.

8., 9. K těmto bodům, které se týkají tzv. „nulové“ varianty JZT lze nad rámec výše uvedené obecné části 
doplnit, že tato varianta jednak předpokládá zachování stávající komunikační stopy silnice I/52 a ulice 
Vídeňské v návaznosti na stávající R52 (Brno – Pohořelice), jednak vyvolává nutnost proměny silnice I. třídy 
(I/52) na rychlostní silnici (R 52), která by následně vyvolala řadu změn dopravního napojení širšího území 
přilehlých obcí, potřebu nové radiální komunikace, přestavbu křižovatek na D1, asanace v ulici Vídeňské za 
účelem jejího nutného rozšíření, vyloučení tramvaje z ulice Vídeňské, zrušení dopravního napojení území 
apod. Proměna silnice I/52, resp. její rozšíření včetně souvislostí, byla prověřena v územně plánovacím 
podkladu – Územní studii oblasti jihozápadně města Brna, který byl využit pro zpracování ZÚR JMK. 
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Prověření nulové varianty JZT v ZÚR JMK prokázalo její nereálnost. Na základě uvedené argumentace nelze 
uvažovat v ulici Vídeňské s rychlostní komunikací R52, která by nahradila JZT. Podateli uváděné návrhy na 
opatření v ulici Vídeňské a na koncepční řešení vedoucí ke zlepšení stávající neúnosné situace dopravního 
zatížení ulice Vídeňské z části nemohou být řešeny prostřednictvím nástrojů územního plánování (úpravy 
silnice, protihluková opatření), tedy nejsou ani předmětem řešení ZÚR JMK, a z části spadají do kompetence 
Statutárního města Brna k řešení v připravovaném územním plánu. Námitkou navrhované koncepční řešení 
převedením tranzitní dopravy na Vídeň pomocí dálnice D2 a obchvatu Břeclavi není v území, ke kterému se 
námitka váže (území jmenovaných obcí v okolí Brna), v souladu s PÚR 2008, která vymezuje silnici R52
v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen. 

10. K bodu 10. odůvodnění námitek je nutno uvést, že v současné době nelze předjímat, jaké budou 
možnosti financování JZT, financování není předmětem řešení zásad územního rozvoje ve smyslu 
stavebního zákona. ZÚR JMK v souladu s obsahem a účelem zásad územního rozvoje ve smyslu § 36 
stavebního zákona vymezují plochy a koridory nadmístního významu, jejichž cílem je vytvořit předpoklady 
pro výstavbu a udržitelný rozvoj území a ochránit území pro budoucí možné převedení stále narůstajících 
kapacit dopravy. S ohledem na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň 
hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na veřejné zdraví v době realizace 
jednotlivých záměrů, nelze předjímat nemožnost stavebně technických či technologických řešení 
konkrétních záměrů naplnit normativní požadavky vztahující se k vlivům záměru na životní prostředí a na 
veřejné zdraví, ale je potřeba vytvořit územní podmínky vedení koridorů pro budoucí možnost vyhledání
a upřesnění konkrétních tras nebo dopravních ploch předmětných komunikací mimo jiné také s ohledem na 
omezení dopadů jak na životní prostření v jeho nejširším smyslu, tak i dopadů na zdraví obyvatel. K části 
námitky, která zmiňuje chybějící „opatření pro řešení zmírnění“ nepřijatelného stavu životního prostředí
v ulici Vídeňské v rámci ZÚR JMK, v souvislosti s odsunutím financování a realizace JZT, lze konstatovat, že 
návrh předmětných opatření není pro svou podrobnost předmětem řešení zásad územního rozvoje. Naopak 
neúnosná situace na ulici Vídeňské je argumentem pro urychlenou realizaci JZT.

11. ZÚR JMK prověřily záměry ve smyslu stavebního zákona, jeho přílohy č. 1 a předpisů souvisejících na 
základě všech požadovaných hledisek komplexně, přičemž hodnocení vlivů na životní prostředí bylo jedním
z mnoha kritérií hodnocení – viz celkové hodnocení SEA kap. A.10.6. Vyhodnocení variant řešení. Optimální 
varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které byly vyhodnoceny v rámci komplexního 
hodnocení jako nejvýhodnější, tím zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní prostředí není jediným 
kriteriem výhodnosti varianty, ale jedním z mnoha kriterií, které je třeba posuzovat ve vzájemném 
spolupůsobení na udržitelný rozvoj území a není možno upřednostňovat a posuzovat pouze jediné hledisko. 
Dále k nulové variantě viz výše body 8., 9. 

12. Podatel cituje ze ZÚR JMK část textu odůvodnění, a to „přímé negativní vlivy na obytnou funkci nejsou 
známy“ a zpochybňuje toto vyhodnocení ZÚR JMK v souvislosti s obcemi Troubsko, Ostopovice, Želešice, 
Ponětovice, městskou částí Brno-Bosonohy a městem Modřice, aniž by uvedl důvody, které jej k tomuto 
zpochybnění vedou. V uváděné argumentaci přímého negativního ovlivnění obytné funkce (emise, hluk, 
narušení pohody bydlení) je nutno v tomto případě přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního 
zákona a přílohy ke stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, z něhož je mj. zřejmé, že předmětem posuzování vlivu koncepce na životní prostředí jsou 
koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměru uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb., přičemž záměry budou podrobněji posuzovány v územních plánech nebo v rámci řízení o povolení 
stavby. 

Pokud se týká území obcí Troubsko, Ostopovice, Ponětovice, městské části Brno-Bosonohy a města 
Modřice, dle kap. 5 HIA se jeví kumulace záměrů konkrétně v lokalitě Bosonohy-Troubsko-Ostopovice, 
prostoru Šlapanicka a oblasti Modřic s ohledem na kumulativní vlivy záměrů jako problematická. HIA proto 
stanoví, že v těchto lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci 
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všech záměrů a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel, podrobněji viz 
bod 5. tohoto odůvodnění 

Pokud se týká správního území obce Želešice, s ohledem na to, že koridor JZT se k. ú. Želešice dotýká jen 
okrajově (místech východně od obce), nepředpokládají se dle HIA negativní vlivy záměru JZT na obec 
Želešice.

13. Podatel nesouhlasí s tím, že dle jeho názoru ZÚR JMK umísťují koridory silničních staveb do oblastí 
zasažených externalitami ze silniční dopravy jako další významné zdroje hluku. K tomuto bodu lze dále 
uplatnit závěry z HIA kap. 5, kde se uvádí, že realizací ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel 
výrazně dotčeno. Dále viz body 10. a 12. tohoto odůvodnění. 

14. Zlepšení dopravních podmínek v území realizací tangent bylo prověřeno v ZÚR JMK na základě 
modelování dopravy, rovněž je toto tvrzení podpořeno závěry všech podkladů uvedených v rámci obecné 
části odůvodnění rozhodnutí o námitce. Podatelé se k problematice tangent vyjadřují obecně, 
nespecifikuje, na základě čeho „je namístě se domnívat, že k zásadnímu zlepšení situace realizací JZT, JT
a JVT nedojde“, ale vyslovuje svoje domněnky, proto bod v této části považujeme za irelevantní. 

Podateli rozporované tvrzení, že tangenty umožní odvést dopravu ze silně zatížených komunikací 
procházejících velkými městy, nejprůkazněji potvrdí přímo tabulky intenzit dopravy a kartogramy intenzit 
dopravy z Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, ÚAD studio, s.r.o. a PK OSSENDORF spol. s r. o. 
Tabulka intenzit dopravy pro vybrané profily (v roce 2030) obsažená v textové části studie v kap. 6.1.10 
Varianty řešení JZT a JT konkrétně udává intenzitu dopravy v tisících vozidel/24 hodin pro vybrané profily. 
Kartogramy intenzit dopravy v roce 2030 jsou k dispozici v posouzení vlivu této územní studie na životní 
prostředí, AMEC s.r.o., a to v části rozptylová studie i v části hluková studie. Intenzity dopravy jsou 
vyhodnoceny pro všechny tři řešené varianty tangent – „Modřickou“, „Želešickou“ a „Nulovou“. V tabulce 
na str. 43 textové části studie je jako porovnávací základ brán stav, že je realizována komplexně nejlépe 
hodnocená varianta „Modřická“, intenzita dopravy v jednotlivých profilech je brána jako základ – 100%. 
S těmito parametry jsou porovnávány varianty „Želešická“ a „Nulová“ (která se nejvíce líže stávající 
dopravní situaci) v jednotlivých profilech. Pro konkrétní porovnání, jaká je intenzita dopravy v procentech
v jednotlivých profilech za situace, že bude vybrána „Nulová“ varianta (ve srovnání se situací při realizované 
variantě „Modřické“): 

Dálnice D1: Popůvky – 99,8%, Bohunice – 154,9%, Černovická terasa – 144,8%

Dálnice D2: Rebešovice – 91,9%, Olympie – 132,9%

Silnice I/52: Bobrava – 162,1%, Modřice – 144,7%, ul. Vídeňská – 139,3%. 

Z těchto několika čísel z tabulky intenzit dopravy je zřetelné, že realizací tangent dojde k výraznému poklesu 
intenzit dopravy na silně zatížených komunikacích ve srovnání se stavem, že by nedošlo k zásadnímu řešení 
dopravy v prostoru jižně od Brna. Na základě těchto výsledků a obdobných výsledků obdržených při 
modelování dopravy je navržena síť siliční dopravy v ZÚR JMK.

15., 16. V bodě 15. a 16. podatelé napadají intenzity dopravy prověřené v ZÚR JMK a odkazují se na údaje 
ze sčítání dopravy v roce 2005. Podklady, využité pro ZÚR JMK, uvedené v obecné části viz výše, především 
Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje, zpracovaný v roce 2009, využívá aktuální 
údaje o intenzitách dopravy na silniční síti JMK. Tvrzení podatelů, že JZT nemá potenciál zatížení na ul. 
Vídeňské, resp. Brněnské výrazně redukovat, není z jejich strany ničím podloženo. Jak je patrno
z předchozího bodu odůvodnění, při realizaci JZT by byly intenzity dopravy na silnici I/52 (ul. Vídeňská, resp. 
Brněnská) výrazně nižší než v případě, že bude aplikována varianta „Nulová“, tvrzení podatelů tedy nemá 
opodstatnění. Podklady ZÚR JMK týkající se prověření a modelování dopravy jsou podrobně popsány v bodě 
7., 8. a 9. tohoto odůvodnění.
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17. Ke konstatování podatelů, že je JT bez výstavby JZT naprosto bezúčelná, stejně tak JVT, je nutno odkázat 
na textovou část odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMJK str. 74 (k bodům 67 - 68) a na stanovisko dotčeného 
orgánu – OD – k podané námitce ze dne 04.05.2011, č.j. JMK 62304/2011 uvedené v bodě 1. tohoto 
odůvodnění; z nich vyplývá, že JT ani JVT i bez výstavby JZT neztrácí svůj účel. 

Smysl navržené JVT (úseku návrhového koridoru i koridoru územní rezervy), včetně úpravy řešení 2. Návrhu 
ZÚR JMK na základě veřejného projednání, je popsán detailně v obecné části tohoto odůvodnění, účelnost 
je opět popsána v textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMJK a ve výše uvedeném stanovisku dotčeného 
orgánu – OD. 

18. Podatelé napadají jako neobjektivní a účelové závěry SEA, neboť podle nich neodpovídají zjištěnému 
stavu ani odhadovaným rizikům z hlediska hluku a znečištění ovzduší. 

Hodnocení SEA je hodnocením koncepce ZÚR. Z koncepčního hlediska je vymezení koridorů pro tangenty 
hodnoceno kladně. Případná realizace záměru přispěje k odvedení tranzitní dopravy mimo silně zatížené 
komunikace, které prochází velkými městy. Vlastní stavba musí být prověřena v rámci procesu EIA v souladu 
se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a její 
realizace je možná pouze v případě dodržení všech zákonem stanovených hygienických limitů (imisní
a hlukové limity). 

Hodnocení HIA bylo zpracováno jako příloha dokumentace SEA a tvoří její nedílnou součást. Výsledky 
vyhodnocení koridoru vymezeného pro tangenty z hlediska vlivu na ovzduší a na obyvatelstvo uvedené
v dokumentaci SEA je zpracováno na základě výsledků dokumentace HIA (kapitola 5, kapitola 6 a kapitola 
10). Podatelé obecně konstatují, že vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je vnitřně rozporné bez 
uvedení konkrétního zdůvodnění. K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému konstatování 
uvádíme, že dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK byla zpracována autorizovanou osobou v souladu se 
stavebním zákonem a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je součástí územně plánovací 
dokumentace, ve smyslu § 159 stavebního zákona projektant zodpovídá za správnost, celistvost a úplnost 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za koordinaci. 

19. Pokud se týká upozornění na nedostatečné vyhodnocení vlivů JVT na krajinnou památkovou zónu (KPZ) 
Bojiště bitvy u Slavkova, je nutno konstatovat, že po upravení řešení ZÚR JMK na základě veřejného 
projednání (návrhový v ZÚR JMK je ponechán pouze úsek Chrlice (MÚK-D2) – Tuřany (MÚK-II/380), 
navazující úsek JVT Tuřany – Tvarožná je celý převeden do územní rezervy DR4) se KPZ dotýká pouze 
koridoru územní rezervy DR4, nikoliv koridoru D12. Dle článku (189) textové části má ZÚR JMK vytvořit 
podmínky pro územní rezervy koridorů pro silniční dopravu nadmístního významu s cílem prověřit možnosti 
budoucího využití. Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné 
upřesnění koridorů územních rezerv pro silniční dopravu. Problematika, které musí být při prověřování 
možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, 
je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Pro JVT je uvedena zejména 
podmínka minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz, minimalizace rozsahu záboru ZPF, minimalizace 
rozsahu vlivů na kulturní, historické a krajinné hodnoty území – KPZ Bojiště bitvy u Slavkova. Dle článku 
(189) – úkoly pro území plánování textové části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být při prověřování možnosti 
budoucího využití územní rezervy tyto podmínky zohledněny. Tento bod odůvodnění tedy nemá 
opodstatnění, protože dle 2. Návrhu ZÚR JMK bude dotčená problematika řešena v rámci prověřování 
budoucího využití koridoru územní rezervy.

Navíc lokalizace územní rezervy pro JVT je v souladu s dohodou s Ministerstvem kultury po projednání 2. 
Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 39 stavebního zákona, ve které je uvedeno k námitkám a připomínkám 
uplatněným k územní rezervě pro JVT (DR4), že „…územní rezerva pro JVT neznamená její umístění do 
krajinné památkové zóny Bojiště u Slavkova, ale znamená ochranu území do doby, než bude zvažovaný 
záměr dostatečně prověřen a bude možné o něm rozhodnout, při respektování podmínek památkové péče“.
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K námitkám a připomínkám uplatněným k záměru JVT (D12) že: “…koridor se územní krajinné památkové 
zóny dotýká jen okrajově, v rámci úpravy ZÚR JMK k vydání bude i v této části převedena JVT do územní 
rezervy.“ Řešení ochrany kulturních památek v ZÚR JMK (tedy i KPZ Bojiště bitvy u Slavkova) bylo
s Ministerstvem kultury dohodnuto.

20. Podatel obecně konstatuje, že vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je vnitřně rozporné bez 
uvedení konkrétního zdůvodnění. K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému konstatování 
uvádíme, že dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK byla zpracována autorizovanou osobou v souladu se 
stavebním zákonem a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je součástí územně plánovací 
dokumentace, ve smyslu § 159 stavebního zákona projektant zodpovídá za správnost, celistvost a úplnost 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za koordinaci. 
Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které jako příslušný orgán dle § 21 
písm. l) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydalo ke 2. Návrhu ZÚR JMK, včetně 
zpracovaného Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, souhlasné stanovisko Č.j. 57971/ENV/11 ze dne 
22.08.2011. 

21. Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního 
hodnocení nejvýhodněji, tím zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní prostředí není jediným kriteriem 
výhodnosti varianty. ZÚR JMK prověřily záměry ve smyslu stavebního zákona a jeho přílohy č. 1 a předpisů 
souvisejících. Podkladem pro ZÚR JMK byla dle přílohy 2 Zadání ZÚR JMK „Územní studie oblasti 
Jihozápadně města Brna“ ze které byly do ZÚR JMK převzaty závěry týkající se ochrany přírody a krajiny. 
Navíc konstatování, že JZT, JT ani JVT nejsou v SEA uvedeny jako záměry s negativním vlivem na přírodu
a krajinu, není pravdivé. Dle Přílohy č. 1 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí, tabulky 1.1. jsou 
všechny tyto záměry hodnoceny „stupněm“ -2 (dle metodiky hodnocení potenciálně významný negativní 
vliv) nebo -1 (dle metodiky hodnocení potenciálně mírně negativní vliv). Správnost posuzování záměrů 
potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které jako příslušný orgán dle § 21 písm. l) zákona č. 100/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydalo ke 2. Návrhu ZÚR JMK, včetně zpracovaného Vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí, souhlasné stanovisko Č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

22. Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního 
hodnocení nejvýhodněji. Hledisko záboru ZPF, či případné fragmentace krajiny, je jen jedním z kritérií 
hodnocení výhodnosti varianty. S ohledem na to, že varianta JZT Modřická, JT a JVT zapracované do ZÚR 
JMK, byly kladně projednány z hlediska záboru ZPF s orgánem ochrany přírody a krajiny a s orgánem 
ochrany ZPF, lze konstatovat, že námitka je irelevantní. Lze doplnit, že realizace tangent (JZT, JT a JVT) na 
půdách I. a II. třídy ochrany bude v souladu s Metodickým pokynem MŽP, OOLP 1067/96 odnímání půdy 
podle zákona 334/1992 Sb., ze dne 01.10.1996.

23. Tento bod odůvodnění námitky se vztahuje k fragmentaci území na jih od Brna, podateli není blíže 
specifikováno dotčené území. Odůvodnění viz bod 22.

24. Tento bod odůvodnění námitky se vztahuje ke snížení průchodnosti územím, přičemž podateli není 
specifikováno dotčené území. Fyzické oddělení komunikacemi nelze v rámci ZÚR JMK reálně eliminovat, 
avšak v rámci budování komunikací je možné nalézt taková technická řešení (mosty, lávky, nadchody), která 
zajistí bezkolizní dopravní spojení pro cyklistickou či pěší dopravu. Průchodnost územím tak bude 
zachována. Takto vzniklá nová a moderní propojení v regionu mohou vést spíše k posílení sociálních vazeb. 
Jedná se však o podrobnost, která není relevantní úrovni ZÚR a může být tedy řešena až v podrobnější 
dokumentaci.

25. Tento bod odůvodnění námitky konstatuje, že zásadním faktorem je omezení či přímo znemožnění 
rozvoje dotčených obcí (Ostopovice, Troubsko, Blažovice, MČ Brno-Bosonohy či Modřice, ale i Želešice, 
Nebovidy nebo Ponětovice). ZÚR JMK prověřily koridory JZT, JT a JVT v území na základě Územní studie
v oblasti jihozápadně města Brna a Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno – Tuřany, Černovická 
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terasa a Šlapanice, které se zabývaly stávající situací i územním rozvojem obcí souvisejících s návrhem JZT, 
JT a JVT, tedy i v námitce uvedených obcí, přičemž navrhované řešení nepřiměřeně neomezovalo územní 
rozvoj jmenovaných obcí. K posouzení znemožnění rozvoje obcí je nutno vycházet z územně plánovacích 
dokumentací jednotlivých obcí:

Ostopovice - v případě obce Ostopovice je nejbližší vzdálenost osy koridoru JZT 350 m od zastavěného 
území obce, koridor nezasahuje do rozvojových ploch obce dle územního plánu obce Ostopovice, osa 
koridoru je vedena za terénní nerovností. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že koridor JZT neomezuje 
zásadním způsobem rozvoj obce Ostopovice. 

Troubsko – koridor JZT prochází východně od obce, osa se nachází mimo k. ú. Troubsko. Navrhovaná silnice 
je zakreslena už v platném územním plánu sídelního útvaru Troubsko, rozvojové plochy pro bydlení do její 
blízkosti nejsou navrhovány. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že koridor JZT neomezuje zásadním 
způsobem rozvoj obce Troubsko. 

Blažovice – konstatování, že navržená územní rezerva brání stavebnímu rozvoji obce je značně zkreslující. 
Platný územní plán sídelního útvaru Blažovice v jihozápadní části vymezuje územní rezervu pro zemědělské 
aktivity a podnikání (v návaznosti na stávající zemědělský areál), územní rezerva představuje dostatečný 
potenciál pro rozvoj podnikatelských aktivit; tyto navíc mohou být rozvíjeny i směrem k plánované silnici 
(JVT). Vzhledem ke stávajícímu zemědělskému areálu a předpokládanému rozvoji podnikatelských aktivit
v západní části obce nelze předpokládat rozvoj bydlení v této části obce pro možnost negativních dopadů 
ploch výroby na bydlení. Územní plán v severozápadní části obce předpokládá dostavbu ulice směrem
k hřišti, žádný další rozvoj v této části obce není navržen. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že koridor 
JVT neomezuje zásadním způsobem rozvoj obce Blažovice. 

MČ Brno-Bosonohy – je součástí správního území města Brno, které má platnou územně plánovací 
dokumentací zajištěny dostatečné možnosti rozvoje.

Modřice – dle konceptu územního plánu Modřice se navrhovaný koridor Modřické varianty může dotýkat 
rozvojové plochy pro bydlení v západní části města, jinak dopravní řešení zásadním způsobem nebrání 
rozvoji města. Výše zmíněná rozvojová plocha pro bydlení v lokalitě Zahrádky navržená v konceptu nového 
územního plánu v platné územně plánovací dokumentaci vymezena není. Z hlediska urbanistické koncepce 
se jeví navrhování nové lokality pro bydlení mimo návaznost na zastavěné území jako urbanisticky 
nevhodné. S ohledem na skutečnost, že lokalita je umístěna západně od stávající silnice I. třídy (na rozdíl od 
většiny obytné zástavby umístěné východně od silnice), je na zvážení, zda směřovat rozvoj města i tímto 
směrem. V rámci územního plánu může dojít ke zpřesnění koridoru JZT a je možné dál řešit podmínky 
rozsahu této plochy, jako řešení rozvoje města je to však nekoncepční. 

Želešice – v případě obce Želešice koridor JZT prochází okrajem k. ú. Želešice v jeho jihovýchodní části
a mezi koridorem JZT a obcí Želešice je v ZÚR JMK lokalizován obchvat Želešic (D33). S ohledem na uvedené 
lze konstatovat, že koridor JZT neomezuje rozvoj obce Želešice. 

Nebovidy - průchod koridoru JZT v šíři 600 m dle ZÚR JMK ve variantě „Modřické“ prostorem Nebovid byl 
prověřen v ZÚR JMK na základě podrobnější Územní studie oblasti jihozápadně města Brna. V ZÚR prochází 
koridor východně od obce Nebovidy, v místě jejího přiblížení k obci, z důvodu minimalizace vlivů silniční 
dopravy na obytné území, je řešen tunelem v délce cca 290 m. V územním plánu Nebovidy jsou 
zapracovány územní rezervy JZT ve variantách jako ochrana území před znemožněním realizace záměru JZT
a zároveň jsou vymezeny rozvojové plochy pro bydlení v návaznosti na zastavěné území. V rámci projednání 
návrhu Územního plánu Nebovidy nebyly k řešení územního plánu ze strany Krajské hygienické stanice,
v tomto případě jako dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví, vzneseny žádné připomínky. V těsné 
blízkosti koridoru územní rezervy JZT je v územním plánu Nebovidy situována jen plocha pro výrobu
a skladování, která bude prověřena v rámci zpřesnění koridoru JZT v územním plánu po vydání ZÚR JMK ve 
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smyslu § 54 odst. 5 stavebního zákona. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že koridor JZT neomezuje 
zásadním způsobem rozvoj obce Nebovidy. 

Ponětovice - obec Ponětovice má v jižní části platným Územním plánem sídelního útvaru Ponětovice 
(schválen v r. 1996) vymezenu lokalitu pro bydlení jako dostavbu druhé strany ulice, další rozvojové plochy 
jsou vymezeny opačným směrem, než je navržen koridor územní rezervy JVT. V nově pořizovaném územním 
plánu je tato lokalita respektována a další rozvoj je směřován severněji do prostoru, který se uvolní 
vymístěním stávající železnice. Při projednávání územního plánu Ponětovice s dotčenými orgány bylo 
navrženo jižně od nového vedení železniční trati Brno – Přerov (které už je projekčně upřesněno) vymezit 
územní rezervu pro dopravu, ve které se budou v budoucnu zpřesňovat záměry JVT a vysokorychlostní trati. 
Při prověřování a upřesňování dopravních záměrů je následně nutno brát zřetel na navrhovaný rozsah nové 
zástavby, který byl v rámci společného jednání o návrhu územního plánu Ponětovice konaného ve smyslu
§ 50 stavebního zákona s dotčenými orgány dohodnut již v roce 2010. Z výše uvedeného je zřetelné, 
že rozvoj obce Ponětovice nebude dopravními koridory zásadně omezen.

26. Případné negativní důsledky v budoucnu realizované stavby mohou být řešeny (a na přípustnou míru 
eliminovány) v navazujícím územním plánu a dále navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení). 
Zásady územního rozvoje a územní plán pouze fakticky otevírají prostor pro to, aby tato řízení mohla být
v budoucnu vedena. Tvrzení podatelů o snížení atraktivity obcí a jejich vylidňování je pouhou domněnkou
a tvrzením podatelů, bez uvedení důvodů, které podatele k této domněnce vedou. K uváděnému snížení 
kupní ceny nemovitostí vlivem tangent lze na základě výše uvedeného konstatovat, že není předmětem 
řešení ZÚR JMK, proto lze tento bod považovat za irelevantní.

Z předchozího bodu tohoto odůvodnění navíc vyplývá, že všechny dotčené obce nemají zásadním 
způsobem omezeny možnosti rozvoje. S přihlédnutím k blízkosti Brna a zlepšení dopravního spojení nelze 
očekávat snížení kupní ceny nemovitostí ani vylidňování obcí.

27., 28. V následujících bodech podatelé konstatují, že není možné přijmout závěr hodnocení HIA, 
že realizací ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno, když se předpokládají 
značné dopady na obyvatele, a dále namítá, že v rozporu se závěry HIA ZÚR JMK neuvádí požadavek na 
prověření problémových území (oblast kolem Troubska a Ostopovic a Šlapanicko) v seznamu územních 
studií. 

V závěrech HIA k ZÚR JMK je uvedeno, že jako značně problematická z hlediska vlivů na veřejné zdraví se 
jeví kumulace záměrů zejména v lokalitách Bosonohy – Troubsko – Ostopovice a v prostoru Šlapanicka. Na 
str. 165 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území je uvedeno: „V těchto lokalitách je nutno na 
základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak i navrhnout 
nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly být 
zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit 
součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví“. Z citovaného textu je zřejmé, že hodnocení HIA požaduje 
zpracovat podrobnou studii (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. 
Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by měla být 
zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná nezbytnost 
zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA 
hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech rozvojových 
záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit
s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách
v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn
v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací 
dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat 
zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 
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Uvedená resortní studie umožní jednak volit konkrétní řešení včetně všech MÚK v rámci koridoru 
stanoveného ZÚR JMK s nejmenšími dopady na obyvatelstvo a současně vytvořit podklad pro přípravu 
opatření. Pro konkrétní modelování vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví pak budou určující 
metodiky použité v rámci zpracování souhrnné studie včetně konkrétních opatření pro zmírnění negativních 
vlivů na okolí.

Dále dodáváme, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době realizace 
jednotlivých záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

29. Následující bod odůvodnění námitky se vztahuje k odhlučnění mimoúrovňových křižovatek, kdy může 
dojít ke vzniku nepřijatelné úrovně rizika u části obyvatel. Podatelé namítají, že prosazováním některých 
záměrů v ZÚR JMK, zejména mimoúrovňových křižovatek (MÚK JZTxD1xR43 – Bosonohy, MÚK JZTxR52xJT –
Modřice a MÚK D1xJVT), které nelze žádným způsobem odhlučnit, dojde ke vzniku nepřijatelné úrovně 
rizika u části obyvatel JMK. Dále se domnívají, že v SEA nebyly vyhodnoceny vlivy samotných MÚK, ale 
pouze silnice jako takové.

Součástí dokumentace posouzení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (dále jen SEA) je hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví (dále jen HIA). ZÚR JMK se zabývá problematikou obou MÚK v HIA v rámci hodnocení 
dopravních koridorů, jejichž součástí jsou MÚK. 

Problematika MÚK Bosonohy je v HIA uvedena v kapitola 4.4.15.1., kde je v souvislosti s MÚK Bosonohy 
uvedeno:

„Bosonohy – Troubsko – Ostopovice V lokalitě mezi obcemi Troubsko a Ostopovice a brněnskou městskou 
částí Bosonohy nastávají pravděpodobně nejvýznamnější vlivy kumulace záměrů silničních staveb v rámci 
celého Jihomoravského kraje. Jak je patrné z následujícího obrázku, střetávají se zde tři záměry: rozšíření 
dálnice D1 (D8), silnice R43 ve variantě bystrcké (D1-A) a jihozápadní tangenta (D10-A, D10-B…)

… Oblast s kumulací uvedených vlivů zasahuje na území obcí Troubsko a Ostopovice a městské části Brno –
Bosonohy. V poměrně sevřeném prostoru bude vybudována mimoúrovňová křižovatka, kterou bude dle 
dostupných podkladů (19) projíždět více než 100 tisíc vozidel denně. 

Je nutno předpokládat, že realizace uvedených záměrů bude spojena s poměrně významným imisním
a zejména hlukovým zatížením obyvatel. Tato situace, pokud by nebyla dále řešena, by mohla vést až ke 
znemožnění realizace některých záměrů z důvodu překročení limitů stanovených právními předpisy. 
Současně je však nutno konstatovat, že dostupné podklady neumožňují souhrnnou zátěž přesně 
kvantifikovat, předkládané hodnocení k tomu ani není svým charakterem určeno, neboť se zde jedná o zcela 
konkrétní lokální problém, který by měl být řešen v územním detailu již na úrovni konkrétní situace silničních 
těles a podrobného návrhu opatření k ochraně dotčených obyvatel.

Lze proto pouze doporučit, aby pro lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice byla vypracována podrobná 
akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany 
veřejného zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti. Výstupy z tohoto resortního 
podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona.“

Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví v souvislosti s MÚK Bosonohy shrnuje kapitola 5 HIA, kde je
k předmětné problematice konstatováno následující:

„Jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména o lokality Bosonohy-Troubsko-Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto lokalitách je 
nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak
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i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto rezortního podkladu by měly 
být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit 
součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví.“

Z uvedeného vyplývá, že lokalita, ve které se nachází navrhovaná MÚK Bosonohy byla v ZÚR JMK 
identifikována jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. HIA doporučuje situaci řešit 
samostatnou studií – podrobněji viz bod 31. tohoto odůvodnění.

Problematikou MÚK Modřice se zabývá HIA v kap. 4.4.15., kde je uvedeno, že pro dotčenou oblast již byla 
dříve vypracována souhrnná územní studie, která obsahuje i rozptylovou studii, hlukovou studii
a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, která umožnila volit variantu s nejmenšími dopady na obyvatelstvo
a současně i pro tuto variantu vytváří podklad pro přípravu protihlukových opatření. Zpracování územní 
studie pak umožnilo najít nejvhodnější řešení z hlediska vlivů nových staveb na obyvatelstvo a také odlehčit 
stávající silně zatížené území obytné zástavby.

Metodika hodnocení a použité podklady HIA jsou součástí kap. 4.2. 

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatelé SEA a HIA se problematikou vlivů MÚK Brno – Bosonohy a MÚK 
Modřice na obyvatelstvo zabývali v podrobnosti příslušející zásadám územního rozvoje. V případě, že by se
v navazujících řízeních nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních 
záměrů, která by rizika snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr 
přehodnotit.

Lokalita MÚK D1xJVT nenáleží dle 2. Návrhu ZÚR JMK do lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. Dle 
shrnutí kap. 4.4.7.3. Vliv záměrů ZÚR JMK – Jihovýchodní tangenta aktivní varianta řešení je příznivější, a to 
jak v případě hlukové, tak imisní zátěže a pokračování úseku směrem na východ bude mít na obyvatelstvo 
minimální dopad vzhledem k minimální lokalizaci zástavby poblíž plánované trasy. V lokalitě MÚK D1xJVT je 
JVT vymezena jako územní rezerva, která má dle článku (189) textové části 2. Návrhu ZÚR JMK vytvořit 
podmínky pro územní rezervy ploch a koridorů s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich 
dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované 
budoucí využití. Dle úkolů pro území plánování obsažených v témže článku musí být při prověřování 
možnosti budoucího využití územní rezervy zohledněny podmínky minimalizace vlivů na obytnou funkci
a minimalizace střetů s limity využití území. Z výše uvedeného vyplývá, že vlivy MÚK D1xJVT mohou být 
řešeny až v rámci prověření koridoru územní rezervy JVT, které upřesní parametry koridoru JVT ústící do 
navrhované MÚK.

30. V bodě 30 podatelé konstatují, že podkladem pro hodnocení záměru JZT byla v HIA Územní studie
oblasti Jihozápadně města Brna, která je podle jejich názoru vnitřně rozporná a uvádí citace ze strany 66
a 67, kterými podporuje tvrzení, že aktivní varianty JZT nejsou z hlediska České republiky průchodné. 
V případě tohoto bodu se námitka týká veřejného zdraví - vlivů JZT na kvalitu ovzduší. ZÚR JMK prověřily 
záměr JZT komplexně, přičemž jedním z hledisek bylo Hodnocení vlivů na veřejné zdraví vypracované
v rámci dokumentace HIA. HIA v závěru hodnocení záměrů 2. Návrhu ZÚR JMK – JZT a JT uvádí, že
z porovnání „aktivních“ variant je jako vhodnější hodnocena varianta Modřická, a to z hlediska imisní zátěže 
PM10, NO2 i z hlediska hlukové zátěže, avšak jak varianta Modřická, tak i varianta Želešická jsou 
považovány z hlediska vlivů na veřejné zdraví za přípustné, viz HIA kap. 4.4.7.2. - Shrnutí. S ohledem na 
uvedené lze konstatovat, že 2. Návrh ZÚR JMK na základě hodnocení vlivů na veřejné zdraví prověřil JZT ve 
variantě Modřické jako variantu dle závěrů HIA přípustnou; proto vymezení takové varianty nepovažujeme 
za protizákonné. 

31. K tvrzení podatele, že s největší pravděpodobností v SEA nebyly hodnoceny vlivy samotných křižovatek 
(uvedených v předchozím bodě 29.) lze konstatovat, že HIA se problematikou mimoúrovňových křižovatek 
zabývá v rámci hodnocení dopravních koridorů, jejichž součástí předmětné křižovatky jsou, v podrobnosti 
zásad územního rozvoje, viz kapitola 4.4.7. a 4.4.15. HIA. Pro oblast Modřic, jejíž součástí je křižovatka MÚK 
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JZTxR52xJT – Modřice byla podkladem již vypracovaná rozptylová studie, hluková studie a vyhodnocení 
vlivů na veřejné zdraví, oblast Modřic nebyla ve 2. Návrhu ZÚR JMK z hlediska vlivů na životní prostředí 
identifikována jako problém. Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví v souvislosti s koridory JZT a JVT 
shrnuje kapitola 5 HIA, kde je k předmětné problematice konstatováno následující:

„Jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména o lokality Bosonohy – Troubsko – Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto 
lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů
a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto rezortního 
podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde 
nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví.“

Z uvedeného vyplývá, že lokality, ve které se nacházejí navrhované mimoúrovňové křižovatky, byly v ZÚR 
JMK identifikovány jako lokality s výraznou kumulací záměrů v území. HIA požaduje situaci řešit 
samostatnou studií (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. 
Mimoúrovňové křižovatky lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu včetně 
návrhu opatření, v podrobnosti, která však není a ani nemůže být předmětem řešení ZÚR JMK ve smyslu 
stavebního zákona. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že by 
měla být zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná 
nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze 
závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech 
rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK
u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je 
oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně 
plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, 
zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

32. Podatelé uvádí, že u dalších lokalit (Moravany, Nebovidy, Želešice, Ponětovice, Šlapanice, Jiříkovice či 
Blažovice) lze po realizaci záměrů ZÚR JMK očekávat zvýšení hluku nad úroveň povolenou českými právními 
předpisy. V případě obcí Moravany, Nebovidy a Želešice se ZÚR JMK dotýká území těchto obcí koridorem 
JZT (D10) ve variantě Modřické, která byla v HIA hodnocena jako přípustná. V kap. 4.4.7 HIA je k hlukové 
zátěži způsobené JZT a JT konstatováno, že podle platné legislativy je nutné podél nové silnice realizovat 
taková opatření, která u veškeré obytné zástavby zajistí splnění limitů 60 dB ve dne a 50dB v noci. Ve 
výsledku ke vzniku rizika nebude docházet, a jako nadlimitní zůstanou pouze některé oblasti podél 
současných silnic. V případě realizace stavby JZT je nedodržení úrovně hluku nad úroveň povolenou 
právními předpisy nepřípustné. Tak, jako v bodě 29. Lze konstatovat, že v případě, že by se v navazujících 
řízeních nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která 
by rizika snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

V případě dalších obcí (Ponětovice, Šlapanice, Jiříkovice a Blažovice) je nutno konstatovat, že tyto spadají do 
lokality s výraznou kumulací záměrů v území Šlapanicko a vztahují se na ně tedy podmínky uvedené
v předcházejícím bodě tohoto odůvodnění.

33. Podatelé v rámci bodu 33. konstatují, že nebyl dostatečně uvažován a vyhodnocen záměr rozšíření 
letiště Brno-Tuřany, která přispěje ke zvýšení hlučnosti – došlo k nedostatečnému zohlednění hluku
z letecké dopravy v rámci kumulace negativních efektů záměrů v prostoru od Modřic po Šlapanice. K bodu 
lze konstatovat, že do ZÚR JMK je zapracována Modernizace letiště Brno – Tuřany dle článku (129), která 
zohledňuje rozvoj letiště Brno-Tuřany na základě dohody mezi Statutárním městem Brnem
a Jihomoravským krajem v rámci zpracování podkladu „Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-
Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice“, který je uveden v seznamu podkladů v příloze č. 2 Zadání ZÚR JMK. 
Bod směřuje k hodnocení záměrů ZÚR JMK na veřejné zdraví, kterým se zabývá HIA. HIA v kap. 4.4.12 
Rozvoj letiště Brno-Tuřany vyhodnocuje vliv předmětného záměru na kvalitu ovzduší a hluk. V závěru v kap. 
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5 HIA je k záměru uvedeno, že „…navýšení provozu letiště bude spojeno s nárůstem počtu obyvatel 
vystavených hlukové zátěži.“ Zmíněné působení kumulativních vlivů záměrů ZÚR JMK na životní prostředí je 
třeba vnímat ve spojitosti s oblastí Šlapanicka. Podmínky pro lokality s výraznou kumulací záměrů (tedy
i pro oblast Šlapanicka) jsou uvedené v předcházejících bodech 27., 28. a 31. tohoto odůvodnění.

34. Podatelé v tomto bodě konstatují, že ZÚR JMK neumožňuje dostatečný rozvoj a podporu železniční 
dopravy a nedostatečně podporují veřejnou dopravu. 2. Návrh ZÚR JMK řeší koridory pro železniční 
dopravu v kap. D.1.2 Železniční doprava v bodě (102)-(119), v kap. D.1.5 řeší integrovaný dopravní systém
v bodě (126)-(127). 2. Návrh ZÚR JMK zahrnuje jak konvenční tratě (příkladně Nová Přerovská trať, 
Sokolnice zdvojkolejnění, Boskovická spojka, Křenovická spojka,…), tak i regionální tratě (trať Hrušovany
u Brna – Židlochovice, trať Šakvice – Hustopeče,…), Železniční uzel Brno a severojižní kolejový diametr jako 
nosný záměr veřejné dopravy v Brněnské aglomeraci. Dále 2. Návrh ZÚR JMK řeší v kap. D.5 územní rezervu 
pro prověření možnosti budoucího využití a umístění koridoru vysokorychlostní dopravy (železniční) v bodě 
(190)-(192). Lze konstatovat, že ZÚR JMK zohledňuje řešení, která podporuje jak železniční dopravu, tak
i hromadnou veřejnou dopravu v kraji. ZÚR JMK vytváří předpoklad pro rozvoj jak železniční, tak hromadné 
veřejné dopravy. Jejich využívání neřeší územní plánování.

35. Podatelé v tomto bodě zpochybňují způsob řešení ZÚR JMK, včetně části Vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území a řešení dokumentace SEA. Odůvodnění námitky je v tomto bodě formulována 
obecně, neobsahuje ani věcnou argumentaci k ZÚR JMK ani řádné zdůvodnění tvrzení, které předkládá. ZÚR 
JMK prověřily záměry ve smyslu stavebního zákona, jeho přílohy č. 1 a předpisů souvisejících na základě 
všech požadovaných hledisek komplexně, přičemž hodnocení vlivů na životní prostředí bylo jedním z mnoha 
kritérií hodnocení – viz celkové hodnocení SEA na str. 257 kap. A.10.6. Vyhodnocení variant řešení. 
Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje záměry, které byly vyhodnoceny v rámci komplexního 
hodnocení jako nejvýhodnější, tím zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní prostředí není jediným 
kriteriem výhodnosti varianty, ale jedním z mnoha kriterií, které je třeba posuzovat ve vzájemném 
spolupůsobení na udržitelný rozvoj území. K problematice námitky lze konstatovat, že ZÚR JMK jsou 
posouzeny z hlediska jejich vlivů na udržitelný rozvoj území komplexně i s posouzením sociálního
a environmentálního pilíře (viz Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, Oddíl E). 

Podatelé obecně konstatují, že vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je zpracováno způsobem, 
který marginalizuje vlivy plánovaných záměrů na životni prostředí a veřejné zdraví a naopak nepřiměřeně 
nadhodnocuje jejich údajný a nepodložený přínos. K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému 
konstatování uvádíme, že hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, který je 
autorizovanou osobou a dokumentace HIA je součástí dokumentace SEA. Ve smyslu § 159 odst. 1 
stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci. V rámci společného jednání o 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona bylo takové 
řešení dohodnuto s dotčenými orgány. 

Dokumentace SEA je hodnocením koncepčním. Z hlediska koncepčního jsou vymezené koridory hodnoceny 
kladně z důvodu odvedení tranzitní dopravy mimo silně zatížené komunikace, které prochází silně 
urbanizovanými prostory (obytnou zástavbou). V souladu se stavebním zákonem dojde k následnému 
zpřesnění koridoru v územních plánech dotčených obcí a trasy pro tangenty budou následně posouzeny
v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. U navržených koridorů je realizace záměru možná pouze v případě zajištění dodržení 
(nepřekročení) limitů pro hlukovou a imisní zátěž obyvatelstva, územní rezerva JVT slouží jako ochrana 
území před tím, aby zde byly realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro 
silnici.

S ohledem na výše uvedené vypořádání všech namítaných bodů nelze považovat zpochybnění 2. Návrhu 
ZÚR JMK včetně části Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a řešení dokumentace SEA za 
opodstatněné.
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36. Podatelé napadají nevhodnost koncepce rozvoje silniční infrastruktury dle ZÚR JMK z hlediska 
ekonomického a požadují prověřit levnější dopravní řešení, které je dle podatelů dostatečně efektivní, a to 
řešení dle studie Ing. Strnada. Lze konstatovat, že koncepce silniční infrastruktury ve variantách byla 
prověřována na základě podkladů uvedených v příloze č. 2 Zadání zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje, schváleného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 25.02.2010, přičemž jedním z podkladů je 
posouzení ing. Strnada nazvané „Alternativní koncepce komunikační sítě v širším okolí brněnské 
aglomerace“ (Ing. Strnad, leden 2007). ZÚR JMK prověřily návrh silniční sítě kraje ve variantách
a vyhodnotily optimální variantu jako nevhodnější. Předmětná JZT je nezbytnou součástí optimální varianty. 
Ing. Strnad v rámci předmětného materiálu porovnává variantu tzv. oficiální a variantu tzv. alternativní. Ve 
variantě alternativní, která dle posouzení Ing. Strnada vyšla ekonomicky výhodněji, než varianta oficiální, lze 
vysledovat absenci některých silnic, které jsou jmenovány jako prioritní záměry v Programu rozvoje 
Jihomoravského kraje do roku 2013, schváleného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 29.04.2010 
(příkladně JZT, silnice R52). Program rozvoje Jihomoravského kraje je strategickým materiálem kraje, který 
je nutno v ZÚR JMK respektovat. Dále viz bod 7. tohoto odůvodnění.

37. K požadavku podatelů, který navrhuje u dalších silničních záměrů mimo tangenty (např. dálnice D1 – její 
rozšíření), aby negativní vlivy z nich plynoucí byly řešeny již ve fázi ZÚR JMK vhodnými doprovodnými 
opatřeními (např. zelené valy na snížení prašnosti a opatření proti hluku) lze konstatovat, že s ohledem na 
měřítko a podrobnost zásad územního rozvoje plynoucí ze stavebního zákona a předpisů souvisejících, 
nelze požadavku vyhovět. Požadovaná opatření jsou předmětem řešení územního plánu a následných 
povolovacích řízení (územní řízení a stavební řízení), včetně posouzení vlivů záměru na životní prostředí ve 
smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v dokumentaci EIA. 

Závěr:

Body uvedené v závěru odůvodnění předmětné námitky jsou shrnutím již výše vypořádaných bodů 
obsažených v podání. Odůvodnění se všemi body závěru zabývá ve výše uvedeném textu, neboť tyto se 
prolínají s obsahem bodů odůvodnění námitky. V obecné části a dále v bodech 1 – 37 odůvodnění bylo na 
všechny body námitky reagováno.

Námitky obce Silůvky (A05)

Námitky obce Silůvky, se sídlem Prachatičky 39, 664 46 Silůvky, byly zaevidovány na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 59312/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/OÚPSŘ.

Předmětné podání obce Silůvky bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Námitka obce Silůvky nazvaná „Námitka obce ke 2. návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
v oblasti železniční dopravy – umístění železničního uzlu Brno (železniční doprava)“ byla formulována v osmi 
samostatných požadavcích, které byly vypořádány následovně:

1. námitka „Požadujeme multikriteriální posouzení variant modernizace Železničního uzlu Brno (ŽUB),
s hlavním nádražím v odsunuté poloze a dle návrhu občanské koalice Nádraží v centru (OK NVC), dle 
podkladů použitých pro multikriteriální analýzu zpracovanou pro Statutární město Brno (SMB) v roce 2007 
Fakultou dopravy Českého vysokého učení technického (FD ČVUT) Praha a City Plan spol. s r.o.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Poloha nového osobního nádraží je dlouhodobě sledována a prověřována. Řešením návrhu přestavby ŽUB 
dle návrhu občanské koalice Nádraží v centru a jeho srovnáním s materiály města Brna a analýzami Fakulty 
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dopravy ČVUT a společnosti CityPlan se zabýval také Krajský úřad Jihomoravského kraje, naposledy v roce 
2010. Řešení ŽUB navrhované občanskou koalicí „Nádraží v centru“ a jeho porovnání s návrhem řešení 
osobního nádraží v odsunuté poloze, je pouhým nástinem řešení, které vykazuje již z hlediska nadmístního 
významu zásadní nesrovnalosti. Především ve vztahu k celorepublikovému řešení, například začlenění VRT 
do území (v tzv. střední poloze – vstup do města ze západního směru), ale i ve vztahu k regionálnímu řešení 
(vkládání nových a dosud nikým neprověřených stop do území – jako např. Komárov – letiště, apod.). 

Řešení přestavby ŽUB bylo prověřováno jak v platném Územním plánu města Brna, tak i v konceptu nového 
Územního plánu města Brna, který se v současné době připravuje. Řešení, které je součástí 2. Návrhu ZÚR 
JMK, se ztotožňuje s výsledky podrobnějšího prověření přestavby ŽUB v obou územních plánech města Brna
a přebírá je do ZÚR JMK.

Ve smyslu § 36 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), stanovují ZÚR JMK základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovují 
požadavky na jejich využití, zejména ploch nebo koridorů pro veřejně prospěšné stavby a zároveň
v nadmístních souvislostech zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou 
územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí.

V případě řešení přestavby ŽUB a návrhu nové polohy a řešení osobního železničního nádraží, 
lokalizovaného ve správním území Statutárního města Brna, koordinuje ZÚR JMK zejména celkové řešení 
ŽUB a jeho napojení na celostátní a krajské železniční trati, zejména navrhované vysokorychlostní trati (dále 
také „VRT“), nově navrhované železniční trati (např. navrhovaná Přerovská trať) a návrh Severojižního 
kolejového diametru včetně jeho zapojení do nového nádraží. Naproti tomu řešení funkčních ploch, 
systémů technické a dopravní infrastruktury, a také poloha nového osobního nádraží na území města Brna, 
je plně v kompetenci Statutárního města Brna. 

Řešení přestavby ŽUB včetně vymezení ploch a koridorů nadmístního významu je považováno pro potřeby 
ZÚR JMK za dostatečně prověřené jak KrÚ JMK tak městem Brnem a dalšími studiemi a analýzami, a proto
v rámci zpracování ZÚR JMK již nebude zajišťováno další multikriteriální hodnocení. Tím není dotčena 
možnost zpracování dalšího posouzení, bude-li shledána jeho potřeba pro budoucí podrobné řešení.

2. námitka „Požadujeme, aby v ZÚR JMK byly zachovány plochy pro železniční dopravu v úseku Horní 
Heršpice – odb. Židenice, přes současné hlavní nádraží, v současnosti používané pro železniční dopravu.“, se 
zamítá.

Odůvodnění:

Již výše byl citován § 36 stavebního zákona, ze kterého vyplývá vztah mezi celorepublikovou, regionální
a místní úrovní územně plánovací dokumentace. ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání územních 
plánů tak, že obec nemůže ve svém územním plánu vymezit rozvojové plochy nadmístního významu, které
v nadřazené územně plánovací dokumentaci obsaženy nejsou. Obec je však oprávněna vymezit ve svém 
územním plánu rozvojové plochy místního významu volně, dle svého uvážení.

Funkční vymezení ploch místního významu na území Statutárního města Brna není předmětem řešení ZÚR 
JMK, řešením funkčních ploch se zabývá Územní plán města Brna, který je oprávněn dle § 43 stavebního 
zákona stanovit základní koncepci rozvoje území města, ochrany jeho hodnot a jeho plošného
a prostorového uspořádání.

3. námitka „Požadujeme, aby v ZUR JMK byly jako plochy pro železniční dopravu vyznačeny plochy potřebné 
pro modernizaci ŽUB podle návrhu OK NVC s nádražím v centrální poloze.“, se zamítá.

Odůvodnění:

V případě řešení přestavby ŽUB a návrhu nové polohy a řešení osobního železničního nádraží, 
lokalizovaného ve správním území Statutárního města Brna, koordinuje ZÚR JMK zejména celkové řešení 
ŽUB a jeho napojení na celostátní a krajské železniční trati, zejména navrhované vysokorychlostní trati (dále 
také „VRT“) a nově navrhované železniční trati (např. navrhovaná Přerovská trať) a návrh Severojižního 
kolejového diametru včetně jeho zapojení do nového nádraží. Naproti tomu řešení funkčních ploch, 
systémů technické a dopravní infrastruktury, a také poloha nového osobního nádraží na území města Brna, 



24

je plně v kompetenci Statutárního města Brna. Řešení přestavby ŽUB bylo prověřováno jak v platném 
Územním plánu města Brna, tak i v konceptu nového Územního plánu města Brna, který se v současné 
době připravuje.

Řešením návrhu přestavby ŽUB dle návrhu občanské koalice Nádraží v centru a jeho srovnáním s materiály 
města Brna a analýzami Fakulty dopravy ČVUT a společnosti CityPlan se zabýval také Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, naposledy v roce 2010. Řešení ŽUB navrhované občanskou koalicí „Nádraží v centru“
a jeho porovnání s návrhem řešení osobního nádraží v odsunuté poloze, je pouhým nástinem řešení, které 
vykazuje již z hlediska nadmístního významu zásadní nesrovnalosti. Především ve vztahu
k celorepublikovému řešení, například začlenění VRT do území (v tzv. střední poloze – vstup do města ze 
západního směru), ale i ve vztahu k regionálnímu řešení (vkládání nových a dosud nikým neprověřených 
stop do území – jako např. Komárov – letiště, apod.). 

2. Návrhu ZÚR JMK stanovuje v článku (116) v rámci úkolů pro územní plánování „Zpřesnit plochy a koridory 
související s přestavbou železničního uzlu Brno na území města Brna v Územním plánu města Brna.“. Funkční 
vymezení ploch na území Statutárního města Brna není předmětem řešení ZÚR JMK, řešením funkčních 
ploch se zabývá Územní plán města Brna. Dále viz odůvodnění námitky č. 1.

Nové osobní železniční nádraží je lokalizováno ve vzdálenosti cca 700 m jižněji od stávajícího osobního 
železničního nádraží. S ohledem na to, že nové osobní nádraží je lokalizováno v Územním plánu města Brna 
včetně komplexního vybavení v souvislosti s autobusovým nádražím a propojením se Severním kolejovým 
diametrem a městskou hromadnou dopravou ve městě Brně, lze konstatovat, že poloha nového osobního 
nádraží nebude mít negativní dopad na občany Jihomoravského kraje dojíždějící do Brna. 

4. námitka „Požadujeme, aby byla v návaznosti na první dva body sledována i tzv. „střední“ varianta 
zapojení VRT od Prahy, viz zmíněný návrh řešení modernizace ŽUB dle OK NvC.“, se zamítá.

Odůvodnění:

V případě návrhu řešení ŽUB občanské koalice „Nádraží v centru“ a jeho porovnání s návrhem řešení 
osobního nádraží v odsunuté poloze, se u řešení občanské koalice jedná o pouhý nástin řešení, které 
vykazuje již z hlediska nadmístního významu zásadní nesrovnalosti s celorepublikovým řešením, příkladně 
začlenění VRT do území (v tzv. střední poloze – vstup do města ze západního směru). Z důvodu nesouladu 
řešení VRT, dle občanské koalice „Nádraží v centru“, s celorepublikovým řešením, nelze tento požadavek
v ZÚR JMK akceptovat. 

5. námitka „Požadujeme, aby byla detailně prověřena kapacita tramvajové sítě v případě realizace ŽUB
s hlavním nádraží v odsunuté poloze, zejména co se týče propustnosti křižovatek na Nových Sadech a pod 
viaduktem na Křenové.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Ve smyslu § 36 stavebního zákona stanovují ZÚR JMK základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na 
jejich využití. 

Funkční vymezení ploch a kapacit tramvajové dopravy na území Statutárního města Brna je vymezením 
ploch místního významu na území Statutárního města Brna a není předmětem řešení ZÚR JMK. Řešením 
funkčních ploch místního významu se dle § 43 stavebního zákona zabývá Územní plán města Brna, který je 
oprávněn stanovit základní koncepci rozvoje území města, ochrany jeho hodnot a jeho plošného
a prostorového uspořádání. 

6. námitka „Požadujeme v návaznosti na předchozí bod prověření, zda je systém MHD životaschopný i bez 
vybudování vlakového severojižního kolejového diametru (SJKD), tj. zda je i bez SJKD schopen kapacitně 
pojmout plánovaný počet cestujících (zejména ve špičce).“, se zamítá.

Odůvodnění:

Prověření kapacit městské hromadné dopravy na území Statutárního města Brna není předmětem řešení 
ZÚR JMK, prověřováním kapacity městské hromadné dopravy se zabývá Územní plán města Brna, případně 
další podrobnější podklady Statutárního města Brna. 
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7. námitka „Požadujeme sledovat vlakový SJKD variantně – s prověřením možnosti napojení na břeclavskou
a jihlavskou trať a v obou základních variantách přestavby ŽUB – v odsunuté poloze a poloze centrální.“, se 
zamítá.

Odůvodnění:

Do ZÚR JMK byla zapracována varianta SJKD, která byla prověřována v souvislosti s přestavbou ŽUB
v konceptu nového Územního plánu města Brna a dalších podkladech, kterými jsou např. Studie 
proveditelnosti SJKD a zejména její aktualizace (CityPlan, 2011) s osobním nádražím v odsunuté poloze. 
Cílem SJKD je zajistit kvalitní obsluhu do centra města Brna do 60 minut ve směru severojižním k městu 
Brnu, který je z hlediska hromadné osobní dopravy ve výhledu značně zatížen. Prověření dalších variant –
větví SJKD na břeclavskou a jihlavskou trať zatím nebylo provedeno, proto nelze tyto varianty zapracovat do 
ZÚR JMK. Dále dodáváme, že jedinou variantou přestavby ŽUB ve 2. Návrhu ZÚR JMK je varianta s osobním 
nádražím v odsunuté poloze.

8. námitka „Požadujeme prověřit propustnost ŽUB s hlavním nádražím v odsunuté poloze, zejména co se 
týče úrovňových křížení a protisměrných jízd a z hlediska připravenosti na předpokládaný nápor dopravy
z VRT. Požadujeme prověření, zda je takto koncipovaný uzel schopen pojmout v budoucnu reálné navýšení 
osobní vlakové dopravy, vysokorychlostní dopravy a nákladní dopravy, tj. nejen zda je schopen kapacitně 
unést současný stav železniční dopravy, ale s výhledem min. na 50 let.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Řešením návrhu přestavby ŽUB se zabýval také Krajský úřad Jihomoravského kraje, naposledy v roce 2010,
v souvislosti s kritikou propustnosti zhlaví u varianty odsunutého nádraží. Po předložení a kontrole výstupů 
výpočtů propustnosti zhlaví ve variantě nádraží v odsunuté poloze bylo konstatováno, po vyjasnění 
některých aspektů posouzení, že vyhovují. Lze doplnit, že propustností zhlaví se zabýval v rámci rezortního 
posouzení porovnání variant ŽUB odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Problematika 
financování přestavby ŽUB není předmětem řešení ZÚR JMK ve smyslu stavebního zákona.

Námitka obce Hvozdec (A08)

Námitka obce Hvozdec, se sídlem Hvozdec 16, 664 71  Veverská Bítýška, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 59327/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Hvozdec bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK) následující námitku: „Zastupitelstvo obce Hvozdec nesouhlasí s tím, aby byla ve 2. Návrhu Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje jakkoli zanesena, schválena či dále projednávána nebo 
rozpracovávána varianta trasování rychlostní komunikace R43 přes k.ú. Hvozdec. Nesouhlasíme ani
s územní rezervou pro tuto rychlostní komunikaci na katastrálním území Hvozdec. Požadujeme trasování
R43 ve stopě tzv. „německé dálnice“ ze severu od města Svitavy přes Kuřim, Jinačovice, Rozdrojovice dále 
jižně přes Brno – Bystrc, Bosonohy atd.“

Z věcného hlediska je předmětné podání námitkou dotčené obce. Z textu § 39 odst. 2 stavebního zákona 
jednoznačně vyplývá, že určené subjekty mohou podat námitky proti návrhu zásad územního rozvoje. 
Předmětná námitka však nesměřuje proti 2. Návrhu ZÚR JMK, nýbrž v jeho prospěch. Úprava řízení
o zásadách územního rozvoje v § 39 až § 42 stavebního zákona, ani subsidiárně účinná úprava opatření 
obecné povahy v § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
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také „správní řád“), výslovně neřeší způsob procesního vypořádání uplatněných námitek. Výkladem smyslu 
těchto zákonných ustanovení však lze dospět pouze ke třem alternativám: buď se námitce vyhovuje, nebo 
se námitka zamítne, anebo se námitce vyhovuje pouze částečně, přičemž ve zbylé části se zamítne. Pokud 
se tedy námitce uplatněné proti návrhu zásad územního rozvoje vyhovuje, ať už zcela nebo částečně, pak 
dojde k úpravě námitkou napadené části návrhu. Naopak, v případě námitky, která se zamítne, k úpravě 
námitkou napadené části návrhu nedojde. Námitka, která směřuje ve prospěch návrhu zásad územního 
rozvoje, nenaplňuje svůj kontradiktorní účel očekávaný § 39 odst. 2 stavebního zákona, a proto je v rozporu 
se smyslem tohoto ustanovení. Námitce, která směřuje ve prospěch návrhu zásad územního rozvoje nelze 
vyhovět, protože na jejím základě nedojde k úpravě námitkou napadené části návrhu. Z tohoto důvodu se 
taková námitka zamítá a odůvodnění tohoto rozhodnutí směřuje k prokázání shody namítaného návrhu
s obsahem 2. Návrhu ZÚR JMK. 

V dokumentaci 2. Návrhu ZÚR JMK, projednané dle § 37 stavebního zákona s dotčenými orgány (tj. před 
veřejným projednáním), byly u záměru rychlostní silnice R43 prověřeny všechny známé varianty. Rychlostní 
silnice R43 byla v 1. úseku Troubsko/Ostrovačice (D1) - Kuřim řešena ve třech variantách: ve variantě 
„Bystrcká“ (D1-A), variantě „Boskovická“ (D1-B) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D1-C). Posouzení těchto 
variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní 
prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivu ZÚR JMK na veřejné zdraví“ (tzv. HIA). Při 
porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů 
udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) zejména minimalizace negativních 
vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované 
varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová 
doprava). Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských 
kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant 
doporučil jako výslednou variantu variantu „Bystrckou“. Na základě vypořádání stanovisek dotčených 
orgánů nebyla vyloučena žádná z výše uvedených variant R43. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo 
seznámeno se všemi těmito variantami a doporučilo zvolit variantu „Bystrcká“ (D1-A). 

Ve smyslu výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 
stavebního zákona do invariantní podoby. Na základě výše popsaného postupu pořizování krajských ZÚR 
JMK proto dokumentace předložená k veřejnému projednání dne 19.04.2011 vymezuje koridor rychlostní 
silnice R43 v úseku R43-1 shodně s variantou „Bystrckou“. Předmětná dokumentace variantu „Boskovickou“ 
neobsahuje, neboť u invariantního návrhu ani jinou než výslednou variantu obsahovat nemůže. Námitka 
obce Hvozdec tudíž věcně nesměřuje proti vymezení koridoru rychlostní silnice R43 ve 2. Návrhu ZÚR JMK, 
nýbrž v jeho prospěch.

K argumentaci obce, že vedením silnice R43 v tzv. boskovické variantě by došlo k narušení ochranného 
pásma nově vybudované čistírny odpadních vod, ochranného pásma vodního zdroje a narušení zásobování 
obce pitnou vodou (obecním vodovodem) apod., považujeme za důvodné upřesnit, že tyto obavy obce 
Hvozdec jsou, vzhledem k vedení silnice R43 v tzv. bystrcké variantě, bezpředmětné.

Také Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán ve smyslu § 37 stavebního zákona dlouhodobě preferuje 
plánovanou R43 v „bystrcké stopě“. Její výhodnost potvrdil dopravní model i výsledek porovnání variant 
silnice R43 v pořizovaných ZÚR JMK, jak bylo uvedeno výše. Ministerstvo dopravy tento výsledek považuje 
za optimální.

Námitka obce Zbýšov (A09)

Námitka obce Zbýšov, se sídlem Zbýšov 7, 683 52  Křenovice, zaevidovaná podatelně Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje dne 19.04.2011 pod č.j. JMK 59329/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/OÚPSŘ, 
se zamítá.
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Odůvodnění:

Předmětné podání obce Zbýšov bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Zastupitelstvo obce Zbýšov nesouhlasí se záměrem výstavby tzv. 
„Křenovické spojky“ a výhybny v katastru obce Zbýšov a požaduje vyjmutí tohoto záměru z 2. Návrhu Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje“.

Ve svém principu Křenovická spojka znamená příspěvek k optimalizaci železniční infrastruktury v okrese 
Vyškov a východní části okresu Brna-venkov. Jedná se o dlouhodobý záměr Jihomoravského kraje, ve 
výhledu spojený se záměrem „severojižního kolejového diametru“. Záměr vychází z Generelu dopravy 
Jihomoravského kraje (únor 2006) jako územně plánovacího podkladu zpracovaného ve smyslu § 3 odst. 2 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a řešící komplexní návrh rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury v kraji s návrhem priorit. Ve 
smyslu § 185 odst. 4 stavebního zákona byla prověřena aktuálnost tohoto územně plánovacího podkladu
a data o Generelu byla vložena do evidence územně plánovací činnosti. Podrobněji byl záměr prověřen 
Technickou studií Křenoviké spojky tratí 300 a 340 (IKP, 2005), včetně zhodnocení vlivů na životní prostředí 
(Löw & spol., 2005).

Trať Brno – Přerov – Ostrava je součástí celostátních a mezinárodních tras. Její modernizace v úseku Brno –
Přerov (ve 2. Návrhu ZÚR JMK koridor D43) umožní vedení mezinárodních vlaků Wien – Brno – Warszawa
a národních relací Brno – Ostrava, Brno – Olomouc a Brno – Zlín a je zakotvena v Politice územního rozvoje 
České republiky 2008 schválené vládou České republiky dne 20.07.2009 usnesením č. 929/2009 (vymezení 
koridoru konvenční železniční dopravy ŽD1 Brno – Přerov s větví na Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Vizovice
s cílem vytvoření koridoru pro rychlou kapacitní dopravní cestu, kde se očekává vysoká intenzita osobní 
dopravy). Po převedení „přerovské trati“ do trasy přes Blažovice se úsek celostátní tratě 300 Brno –
Křenovice změní na regionální dráhu, na kterou naváže Křenovická spojka. Modernizace v úseku Brno –
Přerov umožní vedení příměstských vlaků Brno – Vyškov bez závleku přes Sokolnice. Budoucí trojkolejný 
úsek Slatina – Černovický triangl bude přenášet i tangenciální vztahy Kuřim – Židenice – Šlapanice a nebude 
schopen pojmout více regionální dopravy. Úkolem Křenovické spojky pak bude pojmout část dopravní 
zátěže z „vlárské tratě“, původně vedené přes Blažovice a Slatinu; doprava z „vlárské tratě“ tak bude 
střídavě směřována přes Blažovice – Slatinu a přes Křenovickou spojku a Sokolnice. 

Dle Generelu dopravy Jihomoravského kraje bude v 1. etapě zřízena na stávající trati Brno – Křenovice 
výhybna, která zajistí potřebnou kapacitu regionální osobní dopravy v taktu minimálně 30 min. ve špičce, 2. 
etapou bude výstavba vlastní Křenovické spojky, ve 3. etapě se počítá s propojením na Severojižní kolejový 
diametr u Chrlic. Část jednokolejného úseku dnešní trati Zbýšov odbočka – Holubice se po dokončení 
modernizace budoucí přerovské tratě v úseku Brno – Holubice a přestavby ŽUB Generelem navrhuje ke 
zrušení. Z výše uvedeného vyplývá, že Křenovická spojka je strategickým záměrem, je navrhována
s ohledem na řešení dopravní obslužnosti celého regionu jihovýchodně od Brna, proto její význam
a účelnost nelze hodnotit jen pohledem jediné obce.

K jednotlivým částem odůvodnění námitky (v této části jsou vybrány pouze nejdůležitější skutečnosti
z odůvodnění námitky, neboť účelem není doslovně opisovat jednotlivé body odůvodnění námitky, ale 
vypořádat se s nimi) se uvádí:
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Při předložení studie Křenovické spojky nebyla obcím zdůvodněna potřebnost tohoto záměru – zdůvodnění 
je patrné z výše uvedeného odstavce, je obsaženo v Technické studii Křenoviké spojky tratí 300 a 340 (IKP, 
2005), nejnovější údaje poskytne studie „Aktualizace studie proveditelnosti Severojižního kolejového 
diametru“ (Cityplan, 2011); odůvodnění včetně celé dopravní koncepce železniční dopravy je obsaženo
v Generelu dopravy Jihomoravského kraje (únor 2006).

Zrušením provozu na trati Křenovice – Vyškov byla občanům zkomplikována dopravní dosažitelnost Vyškova, 
zrušení fungující vlakové dopravy a její nahrazení autobusy nebylo dosud občany schváleno – otázka zrušení 
provozu na stávající železniční trati Křenovice – Vyškov není záležitostí ZÚR JMK; ty stanovují plochy
a koridory s podmínkami jejich využití, vlastní řešení dopravní obslužnosti už zajišťuje v rámci kraje IDS JMK. 
Zrušení provozu odpovídá koncepci dané Generelem dopravy a popsané v úvodních odstavcích odůvodnění 
námitky. 

Výstavba výhybny ve Zbýšově a přeložení stávajícího nástupiště mimo obec není pro další rozvoj obce 
vhodné. Zastávka je umístěna v centru obce a tím je dostupná ze všech částí Zbýšova. Přesunutím zastávky
o 350 m z centra by se snížil komfort cestování i vzhledem k dalšímu rozvoji obce, se kterým se počítá na 
opačné straně katastru – 2. Návrh ZÚR JMK vymezuje koridory pro výhybny na železničních tratích, ve 
Zbýšově je vymezen koridor D58 o šířce 200 m. Podkladem pro vymezení koridoru byla Studie výhybny 
Zbýšov (Dopravní projektování s.r.o. Ostrava, 2006). Požadavkem vyplývajícím ze 2. Návrhu ZÚR JMK je 
„vytvořit územní podmínky pro umístění koridoru výhybny na železniční trati č. 300 s cílem podpory
a rozvoje páteřního systému integrované dopravní obslužnosti území. Upřesněné územní vymezení koridorů
s ohledem na místní podmínky je nezbytné zpracovat na úrovni ÚPD příslušného sídla.“ Z výše uvedeného je 
zřejmé, že ZÚR JMK vymezuje koridor o šířce 200 m a v novém územním plánu (obec Zbýšov prozatím nemá 
platnou územně plánovací dokumentaci) bude s ohledem na místní podmínky záměr upřesněn. Realizace 
výhybny musí splňovat určité technické parametry a její umístění v centru obce v zastavěném území 
je problematické. Vzhledem ke skutečnosti, že obec nemá svůj rozvoj vymezen v územním plánu, bude 
možné při vymezování plochy pro výhybnu také odpovídajícím způsobem vymezit plochy pro rozvoj obce, 
aby byla co nejkratší docházková vzdálenost a zástavba zároveň nebyla negativně ovlivňována hlukem
z dopravy.

Výstavba Křenovické spojky postrádá logiku i k celkové koncepci rozvoje dopravy. V době, kdy jsou rušeny 
regionální tratě a nahrazovány autobusy, uvažuje JMK o výstavbě tratě v místech, které byly již v minulosti 
označeny za nevyhovující. Argumenty dosažitelnosti Slavkova nebo dosažitelnosti Brna ze Slavkova nemůže 
obec použít, protože jí nebyly předloženy studie prokazující oprávněnost investice – koncepce, která ukazuje 
potřebnost této investice, vyplývá z Generelu dopravy Jihomoravského kraje a z dalších uvedených studií
a je stručně shrnuta v předchozích odstavcích tohoto odůvodnění. Je nutné dodat, že záměr Křenoviké 
spojky (při zohlednění ve všech výše uvedených souvislostech) má vést ke zvýšení konkurenceschopnosti 
železnice, změně dosavadního modelu dopravní obsluhy ve prospěch železnice a k plnohodnotnému 
zapojení všech tratí do IDS JMK s taktovou dopravou. Z pozice Slavkova a celé vlárské trati Křenovická 
spojka umožňuje volbu, zda využít stávající trati č. 340 nebo využít Křenovické spojky s možností napojení 
na severojižní kolejový diametr. Zde se v budoucnu projeví hlavní rozdíly – cestovat v centru Brna 
přehuštěnými ulicemi individuální nebo autobusovou dopravou nebo raději využít možnosti přímého 
napojení na moderní kolejový diametr. Bez realizace Křenovické spojky tento výběr není možné nabídnout. 
Výše uvedené potvrzuje i stanovisko příslušného dotčeného orgánu – Ministerstva dopravy (MD) ze dne 
06.05.2011 č.j. 141/2011-910-UPR/2-Ma, v němž je k podané námitce uvedeno: MD s námitkami 
nesouhlasí. Jedná se o dlouhodobý záměr Jm kraje, ve výhledu spojený se záměrem S-J kolejového diametru. 
Je v souladu s koncepcí vysokorychlostní železniční dopravy a MD jej podporuje. Z výše uvedeného je zřejmé, 
že i příslušný dotčený orgán trvá na ponechání koridoru Křenovické spojky ve 2. Návrhu ZÚR JMK.

Zastupitelé obce Zbýšov vidí v plánování této megalomanské a pro region zbytečné stavby snahu pomoci 
projekčním firmám k zisku. Pokud chce JMK pokračovat ve velmi úspěšném budování IDS, doporučuje obec 
finanční prostředky použít na modernizaci terminálů, nástupišť, nákup nových vozových souprav –
zdůvodnění investice z pohledu dnes platné koncepce dopravy je uvedena v předchozích odstavcích, ve 2. 
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Návrhu ZÚR JMK je tato koncepce odpovídajícím způsobem promítnuta. ZÚR ve smyslu § 36 stavebního 
zákona vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití, tzn., že 
dávají možnost budoucí realizace záměru. Záměr vybudování Křenovické spojky vychází z Generelu dopravy 
Jihomoravského kraje a je jednou z priorit Jihomoravského kraje v oblasti dopravy, proto byl promítnut do 
ZÚR JMK. Otázku vlastní realizace a podmínek financování ZÚR JMK neřeší, ta zaleží na dalším vývoji 
společnosti a jejích aktuálních potřebách.

Kvůli nedostatečné informovanosti se obec připojuje k požadavkům obce Křenovice a požaduje doložit:

- zdůvodnění potřebnosti tohoto záměru včetně odhadu počtu cestujících;

- aktualizované vyčíslení předpokládaných nákladů;

- analýzu ekonomické návratnosti;

- odpověď na otázku, zda trvá souvislost mezi přestavbou ŽUB, což vždy bylo s Křenovickou spojkou uváděno 
ve vzájemné souvislosti, s potřebou úpravy řešené regionální trasy;

- zpracování komplexní hlukové studie pro obec Křenovice;

- průzkum zaměstnanosti obyvatel Slavkova a obcí, pro které připadá v úvahu využití této trati s důrazem na 
dojížďku do jednotlivých komerčních oblastí Brno-jih a Brno-východ;

Tyto požadavky pro jejich velkou podrobnost není schopna ZÚR JMK řešit. OD má zpracovány podklady, ve 
kterých lze údaje dohledat. Odpovědi na první čtyři požadavky poskytne už výše zmiňovaná Technická 
studie Křenoviké spojky tratí 300 a 340 (IKP, 2005), včetně zhodnocení vlivů na životní prostředí (Löw & 
spol., 2005), tato studie byla v roce 2005 předána také obci Křenovice. Novější údaje poskytne studie 
„Aktualizace studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru“ (Cityplan, 2011), která je na OD
a také je zveřejněna na webových stránkách Jihomoravského kraje. O zpracování hlukové studie pro 
ovlivněné obce Jihomoravský kraj v současné době neuvažuje; ze stanoviska dotčeného orgánu ochrany 
veřejného zdraví – KHS Jihomoravského kraje – č.j.: KHSJM 18636/2011 ze dne 02.05.2011 nutnost potřeby 
zpracování hlukové studie nevyplynula. Ve stanovisku se uvádí: KHS JmK posoudila uplatněnou námitku
k upravenému a posouzenému 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v dikci ustanovení
§ 2 odst. 2 správního řádu … Upravený a posouzený 2. Návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 
dává předpoklad pro naplnění cílů územního plánování vyplývajících z ustanovení § 18 stavebního zákona,
a to mj. vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích. Z předmětného návrhu je zřejmé, že uplatňováním ZÚR JMK a naplňováním požadavků a úkolů
z nich vyplývajících je zajištěn reálný předpoklad eliminace resp. minimalizace potenciálních zdravotních rizik 
pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 
zákona č. 258/2000 Sb. Hluková studie určitě však bude součástí dokumentace posouzení vlivů záměru na 
životní prostředí. Pokud se týká průzkumu zaměstnanosti, tento není zpracován; na základě aktuálních 
výsledků sčítání lidu, domů a bytů v letošním roce bude možno získat aktuální údaje. 

Námitka města Hustopeče (A11)

Námitka města Hustopeče, se sídlem Dukelské náměstí 2/2, 693 01  Hustopeče, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje zaevidována dne 19.04.2011, pod č. j. JMK 59333/2011, sp. zn. S-
JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání města Hustopeče bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
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obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „V Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje není zapracován 
záměr obchvatu města Hustopeče, ač ve vyhodnocení návrhu zadání je ze strany pořizovatele uvedeno: 
„Projektant prověří v rámci zpracování návrhu ZÚR JMK“. Se způsobem vypořádání ze strany zpracovatele
a pořizovatele s podnětem v procesu projednávání zadání a následným řešením v projednávaném Návrhu 
ZÚR JMK záměru obchvatu města Hustopeče zásadně nesouhlasíme a požadujeme jeho zapracování
v rozsahu předložených podkladů v procesu projednávání návrhu zadání.“

V rámci projednání zadání ZÚR JMK (únor 2010) město Hustopeče předalo pořizovateli studii obchvatu 
města zpracovanou firmou ViaDesigne s.r.o. (10/2009) a požadovalo zapracování obchvatu do 2. Návrhu
ZÚR JMK, jako záměr nadmístního významu. Předmětná vyhledávací studie řeší obchvat v několika 
variantách, a to jak směrem západním tak východním od města. Závěrem studie je doporučována jedna
z variant, která prochází západně od města. 

Odbor dopravy KrÚ JMK ve svém stanovisku č.j. JMK 62304/2011 ze dne 04.05.2011, uplatněnému
k námitkám a připomínkám podaným ke dni veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK,
k předmětné námitce uvedl, že cit.: „Podatel požaduje zapracování obchvatu města do ZÚR v rozsahu 
zpracované studie. V zadání ZÚR je uvedeno, že zpracovatel prověří a vyhodnotí podklady a zváží jejich 
využití pro návrh ZÚR, m. j. i Vyhledávací studii obchvatu města Hustopeče (Viadezign, 10/2009). Studie 
navrhuje několik variant obchvatu ve dvou odlišných koridorech. Západní koridor tvořený obálkou variant je 
široký cca 1 km, východní cca 0.5 km. Zpracovatel ZÚR zřejmě vyhodnotil předaný podklad a zvážil jeho 
využití pro ZÚR tak, že navrhl zpracování územní studie k prověření koridoru pro optimální propojení R52
a I/53 s dálnicí D2 včetně podmínek přestavby navazujících silnic II. třídy v prostoru Hustopeče a Pohořelic 
(zejména silnic II/422, II/425, II/416 a II/395). Druhou možností by bylo zapracovat do ZÚR dva koridory 
územní rezervy naznačených šířek, které by zablokovaly značnou část území. V měřítku ZÚR není reálné 
vyhodnotit rozdíl mezi variantami stejné dopravní funkce v jednom koridoru a některé varianty vyloučit. To 
měla už udělat vyhledávací studie po projednání s krajem jako vlastníkem a dotčenými orgány. Nebo - jak 
navrhuje ZÚR - bude toto vyhodnocení provedeno v územní studii v kontextu celé problematiky chybějící 
příčky mezi R52 a D2.“ 

Cílem územního plánování je rozvoj území v širších souvislostech a pokud možno, v co nejvíce komplexní 
podobě, tzn. s ohledem na všechny dopady, které mohou mít jednotlivé záměry na své okolí. Při řešení 
rozvojových záměrů nadmístního významu je třeba tyto záměry posuzovat z koncepčního hlediska
s ohledem na jejich vzájemné souvislosti. Projektant 2. Návrhu ZÚR JMK podklad vyhodnotil a navrhl 
zpracování územní studie k prověření koridoru pro optimální propojení R52 a I/53 s dálnicí D2 včetně 
podmínek přestavby navazujících silnic II. třídy v prostoru Hustopečí a Pohořelic (zejména silnic II/422, 
II/425, II/416 a II/395). Cílem je zlepšení dopravní situace a úrovně životního prostředí v zahrnutém území a 
v zastavěných částech dotčených sídel (viz str. 164 kap. I. textové části 2. Návrhu ZÚR JMK). V rámci této 
studie bude tedy řešena dopravní situace v širších souvislostech pro celé správní území města Hustopeče
a ne pouze část území „od sjezdu D2 směrem na Velké Němčice“ jak město namítá. Při zpracování této 
studie bude vyhledávací studie (ViaDesigne s.r.o.,10/2009) využita. Územní studie bude s dotčenými 
obcemi řešena. Toto řešení se jeví jako výhodnější nejen z koncepčního hlediska, ale i pro samotné město 
Hustopeče.

K namítanému nezahrnutí komunikace II/420 v rámci prověřování území bylo zjištěno, že v textové části 
2. Návrhu ZÚR JMK, na str. 165, v bodě 5 „ÚS propojení rychlostní silnice R52 a silnice I/53 s dálnicí D2“, 
byla ve výčtu nesprávně uvedena sil. II/422 (vedení silnice II/422 se vymezeného území nedotýká). 
V textové části Odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK se ve vztahu k této územní studii s komunikací II/420 
výslovně počítá. Obě textové části byly uvedeny do souladu a tisková chyba byla odstraněna tj. v textové 
části 2. Návrhu ZÚR JMK na str. 165 je místo nesprávně uvedené sil. II/422 uváděna sil. II/420.
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Námitka města Hodonín (A18)

Námitka města Hodonín, se sídlem Masarykovo nám. 1, 695 35  Hodonín, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 59344/2011, S-JMK 24269/2011 
OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání města Hodnín bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Dotčené město uplatnilo proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Navrhované křížení rychlostní silnice R55 (bez možnosti napojení) na 
komunikaci II/432 (MÚK Hodonín – východ). Město Hodonín nesouhlasí s návrhem ZÚR - dopravním 
řešením, které neumožní budoucí napojení z R55 na silnici II/432 a obsluhu severovýchodní části města. 
Město Hodonín se v roce 2010 vyjadřovalo k dokumentaci (objednatel ŘSD ČR, zpracovatel HBH projekt) dle 
zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracované pro záměr „Rychlostní silnice R55
v úseku Rohatec – Břeclav“. Zde bylo křížení R55 s komunikací II/432 řešeno s možností napojení. 
Požadujeme, aby ZÚR toto řešení převzalo.“

V úseku Napajedla – Břeclav byla na R55 v rámci „Krizového plánu MD“ posouzena nezbytnost navržených 
MÚK. Z celkového množství 16 posuzovaných MÚK bylo rozhodnuto 4 (mezi nimi MÚK Hodonín – východ) 
pro jejich četnost a neopodstatněnost z hlediska celostátního významu nerealizovat. U Hodonína jsou 
navrženy ještě 2 MÚK, Hodonín – sever a Hodonín – západ, u nichž byl vydán souhlas s odchylným řešením 
(č. 18/2004) od ČSN o vzájemné vzdálenosti křižovatek. Na základě uvedeného nelze s další MÚK na R55, 
kterou požaduje město Hodonín, souhlasit. Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán ve smyslu § 37 zákona 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve stanovisku č.j. 
141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 06.05.2011 na základě výše uvedené argumentace nesouhlasí
s požadovaným napojením silnice II/432 na R55. Lze dodat, že návrh opatření na eliminaci negativních vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví a obsluhu severovýchodní části města Hodonín po vypuštění 
předmětného napojení z R55 na silnici II/432 ze ZÚR JMK je předmětem územního plánu.

Námitka obce Vojkovice (A22)

Námitka obce Vojkovice, se sídlem Hrušovanská 214, 667 01  Vojkovice, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 59350/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Vojkovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „2. Návrh 
ZÚR JMK“) námitku: „V obci Vojkovice probíhají již od roku 2009 komplexní pozemkové úpravy. Součástí
pozemkových úprav je i tzv. plán společných zařízení, který má vazbu na dispoziční uspořádání polních cest, 
protipovodňových opatření, interaktivních prvků, místních i regionálních biokoridorů s ohledem na 
zpracovaný ÚSES. Záměr vytvoření koridoru pro TE2 – vedení VVN 400kV je pro obec Vojkovice naprosto 
nepřijatelný, protože je s ohledem na budoucí rozvoj obce, naplňování záměrů zpracovaných v ÚSES
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a následně v plánu společných zařízení v souvislosti s probíhajícími komplexními pozemkovými úpravami, 
naprosto likvidační. Vyjadřujeme absolutní nesouhlas s vytvářením nových koridorů pro tyto druhy staveb na 
našem území. Pokud se jedná o stavbu ve veřejném zájmu, navrhujeme, aby případné posílení VVN Slavětice 
– Sokolnice bylo umístěno v trase stávajícího vedení v k.ú. Vojkovice u Židlochovic na podpěrných bodech, 
které jsou schopny svojí technickou konstrukcí posílení vedení snést. …“.

ZÚR vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití. Ve 2. Návrhu 
ZÚR JMK je na katastrálním území obce Vojkovice pro nové vedení v souběhu se stávající linkou vedení VVN 
400 kV Slavětice – Sokolnice navržen koridor o šířce 400 m. Navrhovaný záměr je nutný k posílení 
přenosové schopnosti vedení a zvýšení spolehlivosti přenosové soustavy v oblasti kraje Jihomoravského
a kraje Vysočina.

Dotčený orgán tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále též „MPO“) neuplatnil při projednávání 2. Návrhu 
ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona žádné připomínky k vymezení koridoru pro záměr nového 
vedení v souběhu se stávající linkou 400 kV (Slavětice -) hranice kraje – Sokolnice.

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru vedení VVN 400 kV stanovují ZÚR JMK úkol pro 
územní plánování zpřesnit a vymezit koridor v součinnosti se správci sítí s ohledem na minimalizaci 
negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci území, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizaci střetů
s limity využití území. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (SEA) u záměru TE2 závěrem uvádí, 
že vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení určitých opatření, a to při upřesnění vymezení 
koridoru v navazující územně plánovací dokumentaci (v tomto případě v územním plánu Vojkovice), v rámci 
projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou 
pozornost řešení minimalizace negativních vlivů na skladebné části ÚSES, krajinný ráz, včetně minimalizace 
zásahu do lesních porostů. Výstupy z dokumentace SEA byly promítnuty do ZÚR JMK v článku (137) do 
Úkolů pro územní plánování.

Obcí Vojkovice navrhované řešení posílení VVN umístit v trase stávajícího vedení na podpěrných bodech je, 
dle stanoviska MPO k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 2. Návrhu 
ZUR JMK ze dne 29.4.2011 pod zn. 8540/2011/03100, nevhodné a prakticky při něm nelze zaručit 
dostatečnou spolehlivost a stabilitu přenosové soustavy.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pro naplnění vyváženého rozvoje a koordinaci těchto zájmů v území je 
třeba upřednostnit bezpečnost, spolehlivost a stabilitu přenosové soustavy VVN při minimalizaci 
negativních vlivů na rozvoj obce Vojkovice a minimalizaci negativních zásahů do okolní krajiny.

Námitka obce Rakvice (A23)

Námitka obce Rakvice, se sídlem Náměstí 22, 691 03  Rakvice, zaevidovaná na podatelně Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje dne 19.04.2011 pod č. j. JMK 59351/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011 OÚPSŘ, se 
zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Rakvice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh
ZÚR JMK“) následující námitku: „Zřízení poldru v těsné blízkosti zastavěného území obce.“, včetně 
následujícího odůvodnění: „Rizika prostupu vody do suterénů RD v jižní části obce.“.

Námitka obce směřuje k technickému řešení předmětného poldru, neboť námitku obec odůvodňuje obavou
z rizika prostupu vody do suterénů rodinných domů (RD) u jižní části obce. Jak dokládá i stanovisko odboru 
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životního prostředí KrÚ JMK, jde o technické řešení, které se detailně projednává jak v územním, 
tak ve vodoprávním řízení, kde je již možné vznést námitky k detailnímu řešení. 

V obecné poloze je však nezbytné zajistit prostory pro zadržení velké vody, bez nichž by nebylo možné
v daném území ani žádnou další zástavbu realizovat. Hlavním cílem je snížit ohrožení obyvatel, majetku, 
historických a kulturních hodnot. Pro návrh protipovodňové ochrany je zásadním aspektem její 
přiměřenost. Nejúčinnějším opatřením ke snížení špiček povodňových průtoků jsou akumulace
v ochranných prostorech vodních nádrží a rybníků a v územích určených k rozlivům povodní (mezi něž patří 
předmětná suchá nádrž – poldr PO13). 

V případě předmětného záměru 2. Návrhu ZÚR JMK, jde o provedení krajské strategické územně plánovací 
koncepce, která pro zabezpečení protipovodňové ochrany ukládá vytvořit územní podmínky pro realizaci 
preventivních protipovodňových opatření vhodnou kombinací zásahů v krajině, zvyšujících přirozenou 
akumulaci a retardaci vody v území s technickými opatřeními snižujícími povodňové průtoky a dále zajistit 
územní koordinaci a ochranu ploch a koridorů v ÚPD dotčených obcí. Technické řešení realizace staveb není 
předmětem ZÚR JMK. 

Námitka města Židlochovice (A29)

Námitka města Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01  Židlochovice, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 15.04.2011, pod č.j. JMK 59363/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání města Židlochovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „K vymezení poldru PO 14 v grafické části: Požadujeme upravit hranice 
poldru v jižní části k.ú. Židlochovice v souladu s provedenou protipovodňovou ochranou města Židlochovice
a záplavovým územím řeky Svratky“. Námitka byla odůvodněna tím, že navržený poldr PO14 zasahuje v jižní 
části k.ú. Židlochovice mimo vyhlášené záplavové území Svratky do významného rozvojového území města. 
V jižní části Židlochovic protipovodňová ochrana kopíruje hranice katastru a navrhovaný poldr musí toto 
respektovat.

Do ZÚR JMK jsou zapracována, území jednotlivých prioritních oblastí vymezených na území Jihomoravského 
kraje v Plánu oblasti povodí Dyje, schváleného v roce 2009 podle rozsahu a podle závazné části Plánu 
hlavních povodí ČR bodu 2.3.3., jedná se o: 

- Prioritní oblasti č. 5 „Rekonstrukce suchých nádrží (poldrů) a řízených inundací pod vodním dílem Nové 
Mlýny,

- Prioritní oblasti č. 6 „Zvýšení retence soutoku Moravy a Dyje“,

- Prioritní oblasti č. 9 Protipovodňová opatření v povodí Svratky po soutok se Svitavou.

V textové části ZÚR JMK v kap. „Protipovodňová ochrana“ v bodě (178) – (180) je uvedena specifikace
a upřesnění, které odpovídají podrobnosti zásad územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona
a předpisů souvisejících. ZÚR JMK vymezují v bodě (178) plochy a koridory PO1-PO15 pro protipovodňová 
opatření nadmístního významu (veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření) na území 
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Jihomoravského kraje. Města Židlochovice se týká protipovodňová ochrana stanovená v ZÚR JMK
v ploše PO14. 

ZÚR JMK vymezují plochu PO14 protipovodňových opatření schématickým zobrazením v grafické části ZÚR 
JMK ve výkresu I.2. a dále specifikují její územní identifikaci s přesností na správní území jednotlivých obcí
v rámci jednotlivých ORP. Z uvedeného vyplývá, že v případě plochy PO14 se nejedná o poldr, nýbrž
o plochu, ve které může být, mimo jiné, realizována protipovodňová ochrana (tedy i poldry), na základě 
souhlasu dotčených orgánů v oblasti ochrany před povodněmi.

V souladu s uvedeným vydal Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako dotčený 
orgán zmocněný § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, k námitce 
stanovisko podle § 4 stavebního zákona s tím, že se …„Jedná o detail technického řešení. Případné následky 
realizace záměru a jeho účinky neumí dotčený orgán vyhodnotit.“ 

V tomto případě nelze zodpovědně posoudit, zda realizovaná protipovodňová ochrana města Židlochovice 
plní všechny požadavky, které ZÚR stanovují pro navrženou plochu PO14. V rámci uvedené plochy PO14 lze 
realizovat protipovodňovou ochranu, tedy i poldr. Požadavky na uspořádání a využití území stanovuje 
článek 180 textové části ZÚR (společný pro všechny PO1 až PO15):

a) Vytvořit územní podmínky pro realizaci preventivních protipovodňových opatření (PO1 – PO15) vhodnou 
kombinací zásahů v krajině zvyšujících přirozenou akumulaci a retenci vody v území s technickými 
opatřeními, snižujícími povodňové průtoky.

b) Snižovat odtok vody z povodí a omezit rizika povodní stavbou suchých nádrží (poldrů), významně srážející 
povodňové špičky na menších tocích.

V úkolech pro územní plánování se mezi jinými požaduje: 

a) Zpřesnit a vymezit plochy a koridory protipovodňových opatření v součinnosti se správci sítí a dopravní 
infrastruktury s ohledem na limity území, … 

b) Zajistit územní koordinaci a ochranu ploch a koridorů v územně plánovací dokumentaci obcí.

S ohledem na uvedené lze konstatovat, že není účelné v grafické části ZÚR JMK omezit rozsah navržené 
plochy pro protipovodňová opatření PO14 na základě požadavku města Židlochovice.

Lze upřesnit, že označení PO14 v ZÚR JMK neznamená poldr, ale jedná se o plochu, která je vnímána jako 
plocha uceleného povodí, ve kterém budou probíhat realizace protipovodňových opatření dle projektů, 
které budou zpracovávat a předkládat města, obce resp. ten, kdo chce být před průchodem velkých vod 
chráněn. Ze strany města Židlochovice došlo k nepochopení značky a významu plochy PO14, která je v Plánu 
hlavních povodí ČR stanovena jako prioritní oblast povodí Svratky. Protipovodňová ochrana města 
Židlochovice může být prosazována městem Židlochovice na základě Plánu povodí Dyje a Plánu hlavních 
povodí ČR k realizaci dle potřeby obce.

S ohledem na uvedené lze konstatovat, že smysl ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona, které stanoví, 
že zásady územního rozvoje vymezí plochy a koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich 
využití, byl ve 2. návrhu ZÚR JMK naplněn. Požadované zpřesnění plochy PO 14 je úkolem pro územní plán
v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 stavebního zákona, který je územně plánovací dokumentací 
podrobnější, zpřesňující a rozpracovávající úkoly pro územní plánování stanovené v ZÚR.
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Námitka města Židlochovice (A30)

Námitka města Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01  Židlochovice, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 15.04.2011, pod č.j. JMK 59365/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání města Židlochovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: K (99) Přestavba krajských tahů – koridor D37 pro II/416 nemá návaznost
u Hrušovan u Brna na silnici II. třídy, žádáme převést pokračování koridoru do Žabčic z územních rezerv do 
návrhu.“.

Dotčený orgán, tj. odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále také „OD“) souhlasil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona s řešením koridoru D37 pro přestavbu 
krajských tahů silnic (II/416 Hrušovany u Brna – Vojkovice – Blučina, přeložka s obchvaty sídel) i s koridorem 
územní rezervy DR35.

OD k podané námitce sdělil, že nedoporučuje námitce vyhovět. Dále k námitce uvádí, že město Židlochovice 
požaduje převést pokračování koridoru D37 (tj. koridor DR35) z územních rezerv do návrhu. Obec Unkovice
a zástupce veřejnosti naopak požaduje koridor DR35 vypustit. 

Koridor D37 představuje přeložku silnice II/416 Blučina (D2) – Hrušovany u Brna, kde navazuje na nový 
obchvat obce Hrušovany u Brna. Dále přeložka pokračuje ke stávající silnici II/416 v Žabčicích jako územní 
rezerva DR35.

ZÚR JMK navrhují zpracování územní studie k prověření koridoru pro optimální propojení R52 a I/53 s dálnicí 
D2 včetně podmínek přestavby navazujících silnic II. třídy v prostoru Hustopeče a Pohořelic (zejména silnic 
II/422, II/425, II/416 a II/395). V kontextu této studie by byl řešen i vztah Pohořelice – Blučina, který bude 
veden v úseku Pohořelice – Hrušovany buďto koridorem DR35 nebo po upravených silnicích III/42510
a 41619. V této fázi tedy není možné koridor DR35 ani vypustit ani zařadit jako návrh.

OD k podané námitce dále sděluje, že doporučuje do definice územní studie č. 5 v části i zahrnout i území 
obcí Židlochovice, Hrušovany u Brna, Ledce, Vojkovice, Blučina, Židlochovice. 

Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanovují zejména základní požadavky 
na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu
a stanoví požadavky na jejich využití. Dále dle § 36 stavebního zákona mohou zásady územního rozvoje 
vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, přičemž jejich dosavadní využití 
nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití, tzv. 
„územní rezervy“. Jednou z vymezovaných územních rezerv pro plochy a koridory silniční dopravy 
nadmístního významu je ve 2. Návrhu ZÚR JMK i koridor DR35 – silnice „II/416 Žabčice – Vojkovice“. 

Ve smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ jsou v článku (189) textové části uvedeny 
požadavky na uspořádání a využití území – vytvořit podmínky pro územní rezervy ploch a koridorů s cílem 
prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by 
znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Dále z článku (189) textové části vyplývají 
úkoly pro územní plánování – prověřit potřebnost ploch a koridorů územních rezerv pro silniční dopravu 
nadmístního významu, mimo jiné i koridoru DR35. Z výše uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK není 
vymezován koridor pro realizaci záměru přeložky silnice II/416 (na základě kterého by mohlo dojít
k realizaci přeložky komunikace), ale je vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, 
aby zde byly realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro přeložku. 
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Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je prověření potřebnosti koridorů územních 
rezerv pro silniční dopravu a případné upřesnění koridorů. Tomu odpovídá i úkol vyplývající z článku (221) 
textové části 2. Návrhu ZÚR JMK, který stanovuje potřebu zpracování územních studií (ÚS) na území kraje; 
pod číslem 5 je stanoveno zpracování ÚS Propojení rychlostní silnice R52 a silnice I/53 s dálnicí D2, jehož 
rámcovým obsahem dle 2. Návrhu ZÚR JMK bude prověření koridoru pro optimální propojení R52 a I/53
s dálnicí D2 včetně podmínek přestavby navazujících silnic II. třídy v prostoru Hustopeče a Pohořelice 
(zejména silnic II/422, II/425, II/416 a II/395) s cílem zlepšení dopravní situace a úrovně životního prostředí
v zahrnutém území a v zastavěných částech dotčených sídel. Tato územní studie posoudí dopravní možnosti
v širším území, prověří možnosti vymezení návrhových dopravních koridorů a vypuštění ploch a koridorů 
územních rezerv. Na základě takové studie může dojít v rámci aktualizace ZÚR JMK (dle stavebního zákona 
se provádí aktualizace každé dva roky) ke změnám v dopravní řešení. 

Doporučení OD, aby územní studie č. 5 zahrnovala a řešila i území obcí Židlochovice, Hrušovany u Brna, 
Ledce, Vojkovice, Blučina a Židlochovice, nebude ve 2. Návrhu ZÚR JMK pořizovatelem zohledněno, neboť 
ostatní dotčené obce nepodaly k navrženému řešení námitky a se zahrnutím svých území do územní studie
č. 5 dle vymezení ve 2. Návrhu ZÚR JMK nepočítají. Bez projednání a dohody s dotčenými obcemi nelze 
území řešené územní studií rozšiřovat. Nicméně pro splnění úkolu vyplývajícího pro územní plánování
z článku (189) 2. Návrhu ZÚR JMK – prověřit potřebnost ploch a koridorů územních rezerv pro silniční 
dopravu nadmístního významu – bude v rámci pořízení územní studie pořizovatelem vymezeno takové 
řešené území, aby umožňovalo zodpovědné posouzení dopravního řešení koridoru pro optimální propojení 
R52 a I/53 s dálnicí D2 včetně podmínek přestavby navazujících silnic II. třídy (silnic II/422, II/425, II/416
a II/395).

Pokud se týká dopravního řešení obsaženého ve 2. Návrhu ZÚR JMK, dle odůvodnění v kapitole C.4.5 
sledované územní rezervy silniční infrastruktury a jejich vymezení vychází z dlouhodobě sledované koncepce 
rozvoje dopravních sítí ČR, podpořené výsledky modelování dopravy na území Jihomoravského kraje
k výhledovému horizontu r. 2030, z hlediska tahů krajského významu na silnicích II. třídy pak z dokumentů 
„Generel krajských silnic Jihomoravského kraje“ a „Souhrn návrhů generelu krajských silnic“ (KrÚ JMK, odbor 
dopravy), schváleného Radou Jihomoravského kraje v roce 2006 a aktualizovaného v roce 2008. 
Vymezovaný koridor DR35 svým vedením rovněž odpovídá územní rezervě vymezené v platném Územním 
plánu obce (ÚPO) Unkovice. 

Námitka města Židlochovice (A31)

Námitka města Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01  Židlochovice, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 15.04.2011, pod č.j. JMK 59366/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání města Židlochovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku „K protipovodňové ochraně (178) – (180): V návrhu není vymezený poldr
u řeky Svratky nad Židlochovicemi v souladu se studií protipovodňových opatření Jihomoravského kraje, 
zpracovanou firmou PŐYRY“. 
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Město v odůvodnění předmětné námitky uvedlo: Pokud nedojde k zdržení vod Svratky při povodních nad 
Vojkovicemi, bude ohrožena vybudovaná protipovodňová ochrana Židlochovic i dalších obcí. Pro umožnění 
rozlivu tak, aby se nezhoršila povodňová situace obcí v okolí toku Svratky do Vojkovic dále po toku a obcí
v okolí navrhovaného poldru PO14, musí být v Zásadách územního rozvoje jasně stanoveny podmínky, 
protože se jedná o problém nadmístního významu. 

Vymezení území dotčeného námitkou - katastrální území obcí v záplavovém území řeky Svratky, počínaje 
Brnem a Přísnoticemi (koncem poldru PO14) konče.

Do ZÚR JMK jsou zapracována, území jednotlivých prioritních oblastí vymezených na území Jihomoravského 
kraje v Plánu oblasti povodí Dyje, schváleného v roce 2009 podle rozsahu a podle závazné části Plánu 
hlavních povodí ČR bodu 2.3.3., jedná se o: 

- Prioritní oblasti č. 5 „Rekonstrukce suchých nádrží (poldrů) a řízených inundací pod vodním dílem Nové 
Mlýny,

- Prioritní oblasti č. 6 „Zvýšení retence soutoku Moravy a Dyje“,

- Prioritní oblasti č. 9 Protipovodňová opatření v povodí Svratky po soutok se Svitavou.

V textové části ZÚR JMK v kap. „Protipovodňová ochrana“ v bodě (178) – (180) je uvedena specifikace
a upřesnění, které odpovídají podrobnosti zásad územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona
a předpisů souvisejících. ZÚR JMK vymezují v bodě (178) plochy a koridory PO1-PO15 pro protipovodňová 
opatření nadmístního významu (veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření) na území 
Jihomoravského kraje. Města Židlochovice se týká protipovodňová ochrana stanovená v ZÚR JMK
v ploše PO14. V rámci uvedené plochy PO14 lze realizovat protipovodňovou ochranu, tedy i poldr.

ZÚR JMK vymezují plochu PO14 protipovodňových opatření schematickým zobrazením v grafické části ZÚR 
JMK ve výkresu I.2. a dále specifikují její územní identifikaci s přesností na správní území jednotlivých obcí
v rámci jednotlivých ORP. Z uvedeného vyplývá, že v případně plochy PO14 se nejedná o poldr, nýbrž
o plochu, ve které může být, mimo jiné, realizována protipovodňová ochrana (tedy i poldry), na základě 
souhlasu dotčených orgánů v oblasti ochrany před povodněmi. 

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako dotčený orgán zmocněný § 107 odst. 
1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (dále jen vodní zákon), vydal k podané 
námitce nesouhlasné stanovisko. V odůvodnění svého stanoviska odkázal na ustanovení § 26 odst. 3 
vodního zákona, které koordinaci v území řeší (cit.): „Opatření přijatá v plánech pro zvládnutí povodňových 
rizik nesmí svým rozsahem a dopadem významně zvyšovat povodňová rizika po proudu či proti proudu 
vodního toku, pokud taková opatření nebyla koordinována a dohodnuta v rámci části mezinárodních oblastí 
na území České republiky nebo v rámci mezinárodních oblastí povodí.“

Požadavek obce je naplněn obecnou platností právního předpisu. Ochrana území vymezeného námitkou 
tedy není závislá na převzetí konkrétních částí ze studie protipovodňových opatření do ZÚR. Studii 
protipovodňových opatření je nutné chápat jako oborový dokument, pořízený odborem životního prostředí 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Při pořizování ZÚR byla využita jako jeden z podkladů.

Protipovodňová ochrana města Židlochovice může být prosazována městem Židlochovice na základě Plánu 
povodí Dyje a Plánu hlavních povodí ČR k realizaci dle potřeby obce.

S ohledem na uvedené lze konstatovat, že ZÚR JMK v tomto případě naplnily smysl ustanovení § 36 odst. 1 
stavebního zákona, které stanoví, že zásady územního rozvoje vymezí plochy a koridory nadmístního 
významu a stanoví požadavky na jejich využití. Požadavek uvedený v námitce - zpřesnění plochy PO 14 bude 
úkolem pro územní plán v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 stavebního zákona, neboť územní plán je 
dokumentací podrobnější, zpřesňující a rozpracovávající úkoly pro územní plánování stanovené v ZÚR.
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Námitka obce Křižanovice u Vyškova (K001)

Námitka obce Křižanovice u Vyškova, sídlem Křižanovice u Vyškova 28, 682 01  p. Vyškov, zaevidovaná na 
podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 11.03.2011, pod č.j. JMK 34465/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011 OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Křižanovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Obec Křižanovice u Vyškova nesouhlasí s vedením územní rezervy pro 
koridor vysokorychlostní tratě VRT. Žádá o její naprosté vyloučení, nebo alespoň o úpravu územní rezervy na 
území obce tak, aby nezasahovala zastavěné území a zastavitelné plochy v platném Územním plánu 
Křižanovice u Vyškova.“ 

Předmětnou námitkou napadený záměr VRT je obsažen v platné Politice územního rozvoje České republiky 
(dále také „PÚR ČR 2008“), která je dle § 31 odst. 4 stavebního zákona závazná pro pořizování a vydávání 
zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Proto v souladu s 
§ 39 odst. 3 stavebního zákona, cit.: „Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám, ve věcech, o kterých bylo 
rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje, se nepřihlíží.“, nelze koridor pro VRT vypustit ze Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „ZÚR JMK“). Námitka směřuje proti záměru, o němž bylo 
rozhodnuto při schvalování usnesení vlády České republiky č. 929 o PÚR ČR 2008. 2. Návrh ZÚR JMK prověřil
v rozsahu své působnosti reálnost a proveditelnost záměru, vymezil pro záměr koridor územní rezervy, 
přičemž vyhodnotil jeho možné vlivy na udržitelný rozvoj území v zákonem požadovaném rozsahu. 

Upřesnění územní rezervy na území obce tak, aby její dopad (zejména na zastavěné území a na případný 
rozvoj obce) byl minimalizován, řeší ve smyslu § 5 odst. 3 stavebního zákona základní koncepční dokument 
obce k usměrňování jejího územního rozvoje, kterým je územní plán. Stavební zákon ve svém § 43 odst. 3 
ukládá, cit.: „Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.“

Dle stanoviska Ministerstva dopravy (dále také „MD“) „Usnesení vlády ČR ze dne 21.07.1999 č. 741 ukládá 
„zabezpečovat územní ochranu v územních plánech velkých územních celků pro budoucí možnost vedení 
železničních vysokorychlostních tratí“. Vysokorychlostní tratě VRT jako nadnárodní rozvojový záměr státu 
jsou projednávány a posuzovány několik let různými studiemi v zájmu její optimalizace. Její důležitost
v rámci evropských rozvojových záměrů narůstá. Evropská BÍLÁ KNIHA – Plán jednotného evropského 
dopravního prostoru – vytvoření konkurence schopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje, 
předpokládá „Dokončit do r. 2050 evropskou vysokorychlostní železniční síť. Ztrojnásobit do r. 2030 délku 
stávajících vysokorychlostních železničních sítí a udržovat hustou železniční síť ve všech členských státech. 
Většina objemu přepravy cestujících na střední vzdálenost by do r. 2050 měla probíhat po železnici.“ 

Ke zpřesnění koridorů VTR byla proto pro MD zpracována „Koordinační studie VRT, na jejímž základě
a v souladu s PÚR byly ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezeny koridory územní rezervy pro VRT. Vzhledem
k vymezení navrhovaných koridorů VRT podél stávajících velmi dopravně vytížených silnic, lze předpokládat, 
že se na železnici přesune nezanedbatelná část individuální přepravy osob. V důsledku toho pak dojde ke 
snížení imisní a hlukové zátěže v okolí stávajících dopravních tahů. Z těchto důvodů jsou záměry z oblasti 
železniční infrastruktury, zejména vysokorychlostní tratě (tj. i koridor VTR plánovaný na území obce 
Křižanovice u Vyškova), pozitivně hodnoceny z hlediska vlivů na veřejné zdraví (HIA), neboť vytvářejí 
potenciál k převzetí části dopravních výkonů automobilové dopravy a tím i ke snížení emisí a hluku
z automobilové dopravy. Rizikem je případný nárůst hlukové zátěže v místech, kde se plánované tratě 
přibližují obytné zástavbě. Pro tyto případy HIA stanovuje podmínku realizace protihlukových opatření
v dostatečném rozsahu. V případě, že by se při budoucí realizaci trať lokálně přiblížila ke stávající zástavbě 



39

na menší vzdálenost než 100 m, HIA doporučuje realizaci protihlukových opatření na úroveň 45 dB v noci 
(tj. nad rámec legislativy) současně s vyloučením umisťování nové obytné zástavby. 

Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovují 
požadavky na jejich využití. Dále mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího 
využití, jejichž dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil 
prověřované budoucí využití, tzv. „územní rezervy“. Ve smyslu výše uvedené definice pojmu „území 
rezerva“ jsou v článku (192) textové části 2. Návrhu ZÚR JMK uvedeny požadavky na uspořádání a využití 
území – vytvořit podmínky pro koridory územní rezervy vysokorychlostní dopravy s cílem prověřit možnosti 
budoucího využití, jejichž dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo 
podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Z výše uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK není 
vymezován koridor pro realizaci záměru VRT (na základě kterého by mohlo dojít k realizaci stavby), ale je 
vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, aby zde byly realizovány záměry 
znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro vysokorychlostní trať. 

Jak je uvedeno výše, dle článku (192) 2. Návrhu ZÚR JMK byly vytvořeny podmínky pro územní rezervy 
koridorů vysokorychlostní dopravy s cílem prověřit možnosti jejich budoucího využití. Úkolem pro územní 
plánování na další období je pak podrobnější stanovení podmínek pro využití koridoru územní rezervy
v územních plánech dotčených obcí. Tyto podmínky pro využití koridoru územní rezervy musí být 
dohodnuty s Ministerstvem dopravy a stanoví přípustnost jednotlivých činností v koridoru, aby se předešlo 
„zablokování“ veškerých činností v koridoru. Povinnost prověřit budoucí využití koridoru (plochy) územní 
rezervy vyplývá z § 36 odst. 1 stavebního zákona.

Problematika, které musí být při prověřování možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění 
vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území. Pro VRT DR39 je uvedena zejména podmínka minimalizace negativních vlivů hlukové zátěže 
na kvalitu obytného prostředí, na přírodní prostředí a krajinný ráz, minimalizace rozsahu záboru ZPF, 
minimalizace rozsahu vlivů na kulturní, historické a krajinné hodnoty území. Obava obce, že pokud bude 
příslušný správní orgán při rozhodování v území (především u povolování staveb) striktně vycházet
z definice územní rezervy, dojde k zablokování veškeré nové výstavby i ve stabilizovaných plochách
v zastavěném území, tedy nemá opodstatnění, protože dle ZÚR JMK bude dotčená problematika řešena
v rámci prověřování budoucího využití koridoru územní rezervy.

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje vyhodnotily dopravní závadu: „Vedení koridoru VRT
v souběhu s železniční tratí modernizovanou na rychlost 200 km/hod.“ s tím, že jako charakter závady bylo 
uvedeno, že cit.: „Modernizovaná trať na rychlost do 200 km/hod. může převzít funkci vysokorychlostního 
spojení a nahradit v této relaci VRT.“ Ke vzneseným pochybnostem, že 2. Návrh ZÚR JMK souběh koridoru 
DR39 pro VRT a koridoru D43 pro modernizaci trati Brno – Přerov nijak neřešil, lze pouze dodat, že pokud 
by na základě prověřovaných studií modernizovaná trať převzala funkci vysokorychlostního spojení, měla by 
tato skutečnost výrazně pozitivní dopad na vliv emisí a hluku na území obce, protože by nedocházelo ke 
kumulaci dopravy. Do doby, než Ministerstvo dopravy uplatní jiné řešení v rámci aktualizace Politiky 
územního rozvoje, musí ZÚR JMK respektovat řešení záměrů obsažených v platné PÚR ČR 2008, tedy 
vymezení koridoru vysokorychlostní trati VR1 i koridoru konvenční železniční dopravy ŽD1.

VRT jako nadnárodní rozvojový záměr státu jsou projednávány a posuzovány od r. 1995. Povinnost územní 
ochrany koridorů pro VRT je uložena usnesením vlády č. 741/1999. Tato trať je posuzována několik let 
různými studiemi v zájmu její optimalizace. Její důležitost v rámci evropských rozvojových záměrů narůstá.

Námitka města Kunštát (K002)

Námitka města Kunštát, se sídlem Náměstí krále Jiřího 106, 679 72  Kunštát, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 24.03.2011, pod č.j. JMK 40940/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ, se zamítá.
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Odůvodnění:

Předmětné podání města Kunštát bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Touto námitkou je požadovaná úprava: Vypuštění navrhované přeložky 
silnice I/19 v části obchvat města Kunštátu a částí Sychotín a Újezd u Kunštátu, který vychází z územně 
plánovací studie uvedené v Příloze č.2 Zásah: 35 Silnice I/19 Kunštát - Svitávka, vyhledávací studie, 
zpracovatel HBH projekt, spol.s r.o., 2003. K vypuštění se městem Kunštát navrhuje část přeložky silnice 
I/19 od odbočení od stávající trasy nad Sychotínem po zpětné napojení na tuto silnici za Újezdem u Kunštátu.“

Jedním z účelů zásad územního rozvoje v souladu s § 36 odst. 1 stavebního zákona je také vymezení 
koridorů nadmístního významu, mezi které patří i koridor silnice I. třídy I/19, který přes území České 
republiky vede v trase od Plzně do Sebranic v Jihomoravském kraji, kde je zakončen na stávající silnici I/43. 
Vedení silnice I/19 v průtahu městem Kunštát nesplňuje směrové a výškové parametry pro vedení silnice 
I. třídy a navíc výrazně stoupá podíl nákladní dopravy a s tím i hlukové zatížení tohoto sídla. Ředitelství silnic
a dálnic ČR (dále také „ŘSD ČR“) proto v minulých letech podrobně prověřilo vedení silnice I/19 obchvatem 
města Kunštát. Byla zpracována vyhledávací a následně i technická studie, která vzhledem ke složitosti 
terénu potvrdila jako jediné možné řešení přeložku silnice I/19 jižním obchvatem Kunštátu. Z těchto důvodů 
Ministerstvo dopravy (dále také „MD“) považuje za nezbytné chránit dopravní koridor pro výhledovou 
přeložku silnice I/19 a tím umožnit odvedení dopravy z centra města, což MD deklarovalo i ve svém 
stanovisku zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 06.05.2011, kterým se vyjádřilo i k předmětné námitce 
města Kunštát.

Vzhledem k obsahu a způsobu odůvodnění této námitky je nutné uvést, že účelem Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje není řešení problematiky výkupu dotčených pozemků, územního a stavebního 
povolení nebo financování budoucí stavby přeložky silnice I/19. Jejich účelem je vymezit tento koridor
v souladu s cíli územního plánování, jak jsou stanoveny v § 18 stavebního zákona. 

Námitka obce Topolany (K004)

Námitka obce Topolany, se sídlem Topolany 51, 682 01  Vyškov, zaevidovaná na podatelně Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje dne 04.04.2011, pod č.j. JMK 45951/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011 OÚPSŘ, se 
zamítá.

Odůvodnění: 

Předmětné podání obce Topolany bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Obec Topolany žádá o úpravu vymezení územní rezervy pro koridor 
vysokorychlostní tratě VRT tak, aby nezasahoval do návrhových ploch vymezených platnou územně 
plánovací dokumentací obce.“.

Předmětnou námitkou napadený záměr VRT je obsažen v platné Politice územního rozvoje České republiky 
(dále také „PÚR ČR 2008“), která je dle § 31 odst. 4 stavebního zákona závazná pro pořizování a vydávání 
zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Proto v souladu
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s § 39 odst. 3 stavebního zákona, cit.: „Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám, ve věcech, o kterých bylo 
rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje, se nepřihlíží.“, nelze koridor pro VRT vypustit ze Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK). Námitka směřuje proti záměru, o kterém bylo 
rozhodnuto při schvalování usnesení vlády České republiky č. 929 o PÚR ČR 2008. 2. Návrh ZÚR JMK prověřil
v rozsahu své působnosti reálnost a proveditelnost záměru, vymezil pro záměr koridor územní rezervy, 
přičemž vyhodnotil jeho možné vlivy na udržitelný rozvoj území v zákonem požadovaném rozsahu. 

Upřesnění územní rezervy na území obce tak, aby její dopad (zejména na zastavěné území a na případný 
rozvoj obce) byl minimalizován, řeší ve smyslu § 5 odst. 3 stavebního zákona základní koncepční dokument 
obce k usměrňování jejího územního rozvoje, kterým je územní plán. Stavební zákon ve svém § 43 odst. 3 
ukládá, cit.: „Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.“

Dle stanoviska Ministerstva dopravy (dále také „MD“) „Usnesení vlády ČR ze dne 21.07.1999 č. 741 ukládá 
„zabezpečovat územní ochranu v územních plánech velkých územních celků pro budoucí možnost vedení 
železničních vysokorychlostních tratí“. Vysokorychlostní tratě VRT jako nadnárodní rozvojový záměr státu 
jsou projednávány a posuzovány několik let různými studiemi v zájmu její optimalizace. Její důležitost
v rámci evropských rozvojových záměrů narůstá. Evropská BÍLÁ KNIHA – Plán jednotného evropského 
dopravního prostoru – vytvoření konkurence schopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje, 
předpokládá „Dokončit do r. 2050 evropskou vysokorychlostní železniční síť. Ztrojnásobit do r. 2030 délku 
stávajících vysokorychlostních železničních sítí a udržovat hustou železniční síť ve všech členských státech. 
Většina objemu přepravy cestujících na střední vzdálenost by do r. 2050 měla probíhat po železnici.“ 

Ke zpřesnění koridorů VTR byla proto pro MD zpracována „Koordinační studie VRT, na jejímž základě
a v souladu s PÚR byly ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezeny koridory územní rezervy pro VRT. Vzhledem
k vymezení navrhovaných koridorů VRT podél stávajících velmi dopravně vytížených silnic, lze předpokládat, 
že se na železnici přesune nezanedbatelná část individuální přepravy osob. V důsledku toho pak dojde ke 
snížení imisní a hlukové zátěže v okolí stávajících dopravních tahů. Z těchto důvodů jsou záměry z oblasti 
železniční infrastruktury, zejména vysokorychlostní tratě (tj. i koridor VTR plánovaný na území obce 
Topolany), pozitivně hodnoceny z hlediska vlivů na veřejné zdraví (HIA), neboť vytvářejí potenciál k převzetí 
části dopravních výkonů automobilové dopravy a tím i k snížení emisí a hluku z automobilové dopravy. 
Rizikem je případný nárůst hlukové zátěže v místech, kde se plánované tratě přibližují obytné zástavbě. Pro 
tyto případy HIA stanovuje podmínku realizace protihlukových opatření v dostatečném rozsahu. V případě, 
že by se při budoucí realizaci trať lokálně přiblížila ke stávající zástavbě na menší vzdálenost než 100 m, HIA 
doporučuje realizaci protihlukových opatření na úroveň 45 dB v noci (tj. nad rámec legislativy) současně
s vyloučením umisťování nové obytné zástavby. Dle sdělení Ministerstva dopravy při zpracování územního 
plánu ministerstvo upozornilo na potřebu respektování koridoru pro VRT s tím, že v předmětném koridoru 
by územní plán neměl vymezovat žádné zastavitelné plochy. 

Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovují 
požadavky na jejich využití. Dále mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího 
využití, jejichž dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil 
prověřované budoucí využití, tzv. „územní rezervy“. Ve smyslu výše uvedené definice pojmu „území 
rezerva“ jsou v článku (192) textové části 2. Návrhu ZÚR JMK uvedeny požadavky na uspořádání a využití 
území – vytvořit podmínky pro koridory územní rezervy vysokorychlostní dopravy s cílem prověřit možnosti 
budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo 
podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Z výše uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK není 
vymezován koridor pro realizaci záměru VRT (na základě kterého by mohlo dojít k realizaci stavby), ale je 
vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, aby zde byly realizovány záměry 
znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro vysokorychlostní trať. 

Jak je uvedeno výše, dle článku (192) 2. Návrhu ZÚR JMK byly vytvořeny podmínky pro územní rezervy 
koridorů vysokorychlostní dopravy s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Úkolem pro územní 
plánování na další období je pak podrobnější stanovení podmínek pro využití koridoru územní rezervy
v územních plánech dotčených obcí. Tyto podmínky pro využití koridoru územní rezervy musí být 
dohodnuty s Ministerstvem dopravy a stanoví přípustnost jednotlivých činností v koridoru, aby se předešlo 
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„zablokování“ veškerých činností v koridoru. Povinnost prověřit budoucí využití koridoru (plochy) územní 
rezervy vyplývá z § 36 odst. 1 stavebního zákona.

Problematika, které musí být při prověřování možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění 
vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území. Pro VRT DR39 je uvedena zejména podmínka minimalizace negativních vlivů hlukové zátěže 
na kvalitu obytného prostředí, na přírodní prostředí a krajinný ráz, minimalizace rozsahu záboru ZPF, 
minimalizace rozsahu vlivů na kulturní, historické a krajinné hodnoty území. Obava obce, že vymezením 
územní rezervy pro VRT DR39 v ZÚR JMK dojde k zablokování rozvojové plochy výroby a služeb a záměru 
obce na protipovodňové opatření, tedy nemá opodstatnění, protože dle ZÚR JMK bude dotčená 
problematika řešena v rámci prověřování budoucího využití koridoru územní rezervy.

Bez prověření v souvislostech a podrobnostech území obce nelze předjímat, zda záměr obce Topolany na 
protipovodňové opatření na soutoku Hané a Topolanského potoka (v navržené ploše zeleně Zk3) bude či
nebude v možné koexistenci s budoucí upřesněnou trasou VRT. Proto 2. Návrh ZÚR JMK pro plánování
a usměrňování územního rozvoje v koridorech územních rezerv pro vysokorychlostní dopravu ukládá „při 
prověřování budoucího využití zohledňovat podmínku minimalizace vlivů na obytnou funkci a minimalizace 
střetů s limity využití území“ (tj. se stanoveným záplavovým územím) a dále „respektovat koridor územní 
rezervy v ÚPD dotčených obcí“.

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje vyhodnotily dopravní závadu: „Vedení koridoru VRT
v souběhu s železniční tratí modernizovanou na rychlost 200 km/hod.“ s tím, že jako charakter závady bylo 
uvedeno, že cit.: „Modernizovaná trať na rychlost do 200 km/hod. může převzít funkci vysokorychlostního 
spojení a nahradit v této relaci VRT.“ Ke vzneseným pochybnostem, že 2. Návrh ZÚR JMK souběh koridoru 
DR39 pro VRT a koridoru D43 pro modernizaci trati Brno – Přerov nijak neřešil, lze pouze dodat, že pokud 
by na základě prověřovaných studií modernizovaná trať převzala funkci vysokorychlostního spojení, měla by 
tato skutečnost výrazně pozitivní dopad na vliv emisí a hluku na území obce, protože by nedocházelo ke 
kumulaci dopravy. Do doby, než Ministerstvo dopravy uplatní jiné řešení v rámci aktualizace Politiky 
územního rozvoje, musí ZÚR JMK respektovat řešení záměrů obsažených v platné PÚR ČR 2008, tedy 
vymezení koridoru vysokorychlostní trati VR1 i koridoru konvenční železniční dopravy ŽD1.

VRT jako nadnárodní rozvojový záměr státu jsou projednávány a posuzovány od r. 1995. Povinnost územní 
ochrany koridorů pro VRT je uložena usnesením vlády č. 741/1999. Tato trať je posuzována několik let 
různými studiemi v zájmu její optimalizace. Její důležitost v rámci evropských rozvojových záměrů narůstá.

Námitka městyse Vranov nad Dyjí (K005)

Námitka městyse Vranov nad Dyjí, se sídlem Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí, zaevidovaná 
na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 06.04.2011, pod č.j. JMK 47888/2011, sp.zn. S-
JMK 24269/2011/OÚPSŘ, 

I. v části, ve které městys Vranov nad Dyjí nesouhlasí s navrženým rozšířením NRBC Údolí Dyje nad rámec 
jeho hranic v platném ÚP Vranov nad Dyjí v lokalitě u kostela (p.č. 76/1, 76/2, 77, 78 k.ú. Vranov nad 
Dyjí), se vyhovuje,

II. ve zbývající části, ve které městys Vranov nad Dyjí nesouhlasí s navrženým rozšířením NRBC Údolí Dyje 
nad rámec jeho hranic v platném ÚP obce Vranov nad Dyjí (dále jen „ÚP Vranov nad Dyjí“) v lokalitě 
Benátky (p.č. 240/4 k.ú. Vranov nad Dyjí), se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání městyse Vranov nad Dyjí bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené
v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 
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Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Rada městyse Vranov nad Dyjí příslušná podle ust. § 6 odst. 6 písm. d) zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňuje námitku proti vymezení nadregionálního biocentra (dále jen NRBC) Údolí Dyje na našem správním 
území, které zahrnuje k.ú. Vranov nad Dyjí. Nesouhlasíme s navrženým rozšířením NRBC Údolí Dyje nad 
rámec jeho hranic v platném ÚP Obce Vranov nad Dyjí v lokalitě Benátky (parc. č. 240/4) a lokalitě u kostela 
(parc. č. 76/1, 76/2, 77, 78).“.

K obavám ohledně způsobu vymezování hranic NRBC u výše uvedených lokalit považujeme za účelné sdělit, 
že hranice NRBC Údolí Dyje bude následně v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesněna 
územním plánem v souladu se stavebním zákonem (§ 43 odst. 3) a jeho prováděcími předpisy, tzn.
s ohledem k podrobnějšímu měřítku, ve kterém se zpracovává a vydává územní plán. Dle § 13 odst. 2 
vyhlášky č. 500/2066 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), se 
výkresy, které jsou součástí grafické části územního plánu, zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku 
katastrální mapy. Výkresy, které jsou součástí grafické části zásad územního rozvoje se dle § 6 vyhlášky
č. 500/2006 Sb. vydávají v měřítku 1 : 100 000. Obecně ke zpřesňování ÚSES Ministerstvo životního 
prostředí ve stanovisku č.j. 46635/ENV/11 MŽP, ze dne 21.07.2011, uvádí: „Do územních plánů by měla být 
upřesněna hranice podle vymezení v ZUR a to s ohledem na měřítko, a dále na hranice parcel či krajinných 
rozhraní s ohledem na dříve schválené zájmy v území – např. plochy určené pro čistírny odpadních vod, které 
zasahují do NRBC by měly být vyjmuty, aby bylo možné záměry uskutečnit a nedocházelo k rozporům 
vymezených funkcí NRBC.“ 

MŽP ve svém stanovisku (k námitkám a připomínkám uplatněným ke 2. Návrhu ZÚR JMK)
č.j. 46635/ENV/11 MŽP ze dne 21.07.2011 (dále jen „stanovisko MŽP“) k lokalitám uvedeným v námitce 
městyse Vranov nad Dyjí uvádí:

„Ponechání či případné vypuštění pozemku parc. č. 240/4 v lokalitě Benátky jako součásti NRBC Údolí Dyje 
lze prověřit až při jeho upřesnění územním plánem. Jde o podrobnost nepostihnutelnou v měřítku zpracování 
ZÚR JMK.

MŽP souhlasí s vypuštěním lokality u kostela z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje v ZÚR JMK
s ohledem na to, že pozemky parc. č. 76/1, 76/2, 77 a 78 jsou zejména v zastavěném území a v ploše 
občanského vybavení. Jde však o podrobnost nepostihnutelnou v měřítku zpracování ZÚR JMK.“

Názoru uvedenému v odůvodnění námitky, že: „Navrhované řešení je v rozporu s jednou z priorit Návrhu 
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje uvedené v kapitole A „Stanovení priorit územního plánování 
jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území“, bod č. 10, písmeno d) – vytváření územních 
podmínek pro rozvoj zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem zabezpečit jejich územní nároky“, 
nelze přisvědčit. V požadavcích na uspořádání území v textové části ZÚR JMK je uloženo chránit vymezené 
plochy a koridory pro ÚSES před změnou ve využití území, která by znamenala snížení stupně ekologické 
stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti současnému stavu (tj. stavu v době vydání ZÚR JMK), 
popř. by znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti. Z uvedeného důvodu rovněž 
nelze souhlasit s tím, že je návrh na rozšíření nadregionálního biocentra v rozporu s principy udržitelného 
rozvoje podle Politiky územního rozvoje (dále jen „PÚR ČR 2008“), neboť ZÚR JMK rozvíjí a zpřesňují cíle
a úkoly územního plánování v souladu s PÚR ČR 2008. 

Odůvodnění námitky dále zpochybňuje nutnost navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje. Podle ust. § 79 
odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, provádí 
vymezení a hodnocení nadregionálního územního systému ekologické stability MŽP. Jak je uvedeno
v odůvodnění ZÚR JMK, byl rozsah nadregionálního biocentra Údolí Dyje (dle ZÚR JMK kód NRBC 07) na 
základě požadavku Správy NP Podyjí podpořeného MŽP oproti územně technickému podkladu „Regionální
a nadregionální ÚSES ČR“ (1996) výrazně zvětšen a byl do ZÚR JMK zapracován podle grafického podkladu 
poskytnutého MŽP. Potřebu zvětšení NRBC Údolí Dyje MŽP odborně zdůvodnilo ve stanovisku MŽP takto: 

„K odůvodnění většiny námitek MŽP považuje za účelné sdělit tyto odborné důvody a vysvětlení revize 
vymezení NRBC č. 28 Údolí Dyje:
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Nadregionální biocentrum (dále jen NRBC) územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) č. 28 Údolí 
Dyje bylo vymezeno v původní koncepci nadregionálního (dále jen NR) a regionálního (dále jen R) ÚSES
v územně technickém podkladu NR a RÚSES (dále ÚTP NR a RÚSES ČR) z roku 1996 jako pouze částečně 
reprezentativní z důvodu nedostatečně zastoupených biochor, tj. vyšších typologických (opakovatelných) 
jednotek členění území bioregionu. Biochora má heterogenní ráz a vyznačuje se svébytným zastoupením, 
uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů geobiocénů. Tyto vlastnosti jsou podmíněny 
kombinací vegetačního stupně, substrátu a reliéfu. Biochora tedy vychází z potenciálních podmínek krajinné 
sféry, zpravidla se však vyznačuje i svébytným zastoupením aktuálních biocenóz. Velikost jednoho segmentu 
biochory je zpravidla v intervalu 0,5—102 km2.

Reprezentativnost je rozhodující pro vymezení nadregionálních biocenter a upřesňování jejich hranic. 
Reprezentativnost biocentra, tj. reprezentativnost jeho požadovaných 3 abiotických podmínek
a potenciálních ekosystémů (přirozených i náhradních), je pro každé nadregionální biocentrum jiná a vychází
z hodnocení potenciálních ekosystémů příslušného bioregionu, respektive ze zastoupení požadovaných typů 
biochor.

NRBC č. 28 Údolí Dyje reprezentuje dva bioregiony, a to 1.23 (Jevišovský) a 4.1 (Lechovický), a nachází se ve 
dvou biogeografických podprovinciích, a to hercynské a panonské. V původně vymezeném NRBC nebyly 
dostatečně zastoupeny potenciální ekosystémy biochor -3BS, -3BQ, -3UQ, -3BS, -3RE, -2BE, 1BE, 1RE – viz 
níže uvedená tabulka:

kód klima stupeň reliéf podloží

 -3BS  - suchá 3 dubobukový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) S kyselé metamorfity

 -3BQ  - suchá 3 dubobukový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími)

Q "pestré" metamorfity (tj. kyselé metamorfity s vložkami bazických hornin, 

výjimečně i břidlice s vložkami bazických krystalických hornin)

 -3UQ  - suchá 3 dubobukový U - údolí výrazná zaříznutá

Q "pestré" metamorfity (tj. kyselé metamorfity s vložkami bazických hornin, 

výjimečně i břidlice s vložkami bazických krystalických hornin)

 -3BS  - suchá 3 dubobukový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) S kyselé metamorfity

 -3RE  - suchá 3 dubobukový R - plošiny E spraše a sprašové hlíny

 -2BE  - suchá 2 bukodubový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) E spraše a sprašové hlíny

 1BE nesuchá 1 dubový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) E spraše a sprašové hlíny

 1RE nesuchá 1 dubový R - plošiny E spraše a sprašové hlíny

V biocentru chybělo také větší poměrné zastoupení ekosystémů přírodě blízkých náhradních. Z hlediska 
reprezentativnosti bylo hodnoceno NRBC (vymezení dle ÚTP NR-R ÚSES ČR) jako částečně reprezentativní, 
protože nezahrnovalo úplnou škálu požadovaných potenciálních přirozených, přírodě blízkých
a antropogenně podmíněných ekosystémů. Pro zajištění plné reprezentativnosti, a tedy i plné funkčnosti 
NRBC, bylo nezbytné upřesnit jeho vymezení a zajistit dostatečné zastoupení všech požadovaných 
potenciálních ekosystémů. Toto bylo dopracováno na základě posouzení autorizovaného projektanta 
územních systémů ekologické stability v roce 2008 tak, aby revidované vymezení NRBC č. 28 Údolí Dyje 
zahrnovalo všechny požadované potenciální ekosystémy biochor a bylo zcela reprezentativní. Navíc má 
NRBC č. 28 Údolí Dyje specifický význam pro funkčnost celého systému NR ÚSES, protože významně doplňuje 
jako zdroj diaspor pouze částečně funkční NRBC č. 105 Karlov a NRBC č. 29 Jankovec, se kterými je 
propojeno biokoridory. Především NRBC č. 105 Karlov je problematické, s téměř minimálním prostorovým 
parametrem, a není možné jeho další rozšíření. Chybějící potenciální ekosystémy, které nejsou v NRBC č. 105 
Karlov, bylo nezbytné doplnit právě v NRBC č. 28 Údolí Dyje a tím zvýšit reprezentativnost bioregionu 4.1, 
který reprezentuje. 

Zmiňované rozšíření NRBC bylo připraveno na základě odborného posouzení autorizovaným projektantem 
územních systémů ekologické stability, který měl za úkol vyřešit nedostatečnou reprezentativnost pro výše 
uvedené bioregiony, v kterých se biocentrum vymezuje. Vzhledem k potřebě zachování potenciálních 
podmínek území není důvodem revize vymezení snaha o zamezení rozvoji obcí případně omezování 
stávajícího využívání krajiny. Cílem je doplnit chybějící ekosystémy tak, aby bylo toto biocentrum 
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reprezentativní a mohlo tak plnit zcela svou významnou funkci v daných bioregionech ve vazbě na celý 
provázaný systém NR ÚSES.

V odůvodnění námitky je vyslovena obava, zda intenzivně obhospodařované plochy jsou slučitelné s funkcí 
NRBC. K tomu uvádíme, že podle ust. § 16 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), se za účelem zajištění 
podmínek pro ochranu přírody a krajiny obvykle samostatně vymezují plochy přírodní. Podle odst. 2 téhož 
ustanovení se, mimo jiné, pozemky biocenter vymezují zpravidla jako plochy přírodní. Ze znění 
předmětného ustanovení je zřejmé, že ne vždy je nutné dotčené pozemky začlenit mezi plochy přírodní. Je 
však potřeba prostředky územního plánování, zejména podmínkami pro využití ploch, zajistit, aby 
nedocházelo ke snižování stávající ekologické stability a nezměnil se stav území tak, že by nemohl
v současném využití plnit funkci biocentra. Plochy zemědělsky využívané (pole, vinice, zahrady, sady apod.),
i když budou součástí biocentra, bude možné v územních plánech obcí vymezit s funkcí podle stávajícího 
využití. Výše uvedené bude zohledněno při stanovování podmínek využití těchto ploch při následném 
pořizování podrobnější územně plánovací dokumentace. Tento názor je podpořen i ve stanovisku MŽP, kde 
je uvedeno: 

„V případě vymezování neregionálních biocenter v územních plánech obcí není vždy možné dosáhnout stavu, 
aby pro tento typ biocentra požadované reprezentativní plochy, které zajistí správnou funkci NRBC, byly 
vymezeny jako plochy přírodní, a je tedy nezbytné vymezovat pro biocentra i jiné plochy. Vzhledem k jejich 
hlavní funkci, založené na vztahu abiotických podmínek a potenciálních ekosystémů, je možné do NRBC 
zahrnout i ornou půdu, vinice, další obdělávané plochy, pastviny, sady, zahrady, parky apod. K obavě obcí, 
že rozšíření NRBC způsobí výrazné omezení stávajícího způsobu využití pozemků v předmětných lokalitách, 
MŽP podotýká, že stávající zemědělské, vinařské, sadařské, pastevecké a lesnické hospodaření není
v rozporu s funkcí NRBC a na pozemcích zahrnutých do NRBC lze hospodařit jako doposud. Při upřesnění 
vymezení NRBC v územních plánech dotčených obcí MŽP doporučuje zapracovat do podmínek pro přípustné 
využití vymezované plochy možnost stávajícího obhospodařování, tj. v rámci vymezeného NRBC je možné na 
pozemcích ponechat stávající funkční využití jako doposud, což bylo vzato v úvahu i při revizi vymezení 
NRBC.“

V odůvodnění námitky se dále uvádí: „… V ust. § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je ochrana systému ekologické stability deklarována jako povinnost 
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se 
podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. …“ Citované ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny sice 
označuje vytváření územního systému ekologické stability za veřejný zájem a jeho ochranu za povinnost 
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, neumožňuje však tuto povinnost vynucovat 
přímo, neobsahuje ani sankce za její nesplnění. Územní ochrana skladebných prvků ÚSES před změnou 
využívání dotčeného území, která by vedla ke snížení jeho ekologické stability oproti současnému stavu, je 
zajištěna prostřednictvím územně plánovací dokumentace. Úkolem zásad územního rozvoje je zajistit 
územní ochranu skladebných prvků ÚSES na nadregionální a regionální úrovni, úkolem územních plánů je 
zpřesnit prvky ÚSES vymezené vydanými ZÚR a zajistit územní ochranu ÚSES na lokální úrovni. 

V odůvodnění námitky se dále uvádí, že: „… NRBC Údolí Dyje je v současné podobě součástí Národního 
parku Podyjí, území s nejvyšší možnou ochranou přírody podle našeho právního řádu. Proto je nepřesvědčivé 
tvrzení, že NRBC Údolí Dyje je nutné rozšířit, neboť je ve špatném stavu. Pokud by to tak bylo, nesvědčilo by 
to o dobré práci Správy NP Podyjí, která území spravuje.“ MŽP ve výše zmiňovaném stanovisku MŽP uvádí 
následující odborné zdůvodnění: 

„Častou připomínkou je otázka, proč k ochraně přírody a krajiny v této oblasti nestačí ochrana zajištěná 
vyhlášením Národního parku Podyjí. Národní park je jako zvláště chráněné území zřízen k ochraně 
konkrétních rozsáhlých území jedinečných v národním a mezinárodním měřítku, jejichž značnou část 
zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny a živočichové mají 
mimořádný vědecký a výchovný význam podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění (dále jen zákon). ÚSES je oproti tomu nástrojem obecné ochrany přírody a krajiny 
(podle části první zákona) a slouží k zajištění obecných podmínek zachování pestrosti druhů a společenstev
v širokém území kulturní krajiny, lidskou činností již významně ovlivněné – jde o vzájemně propojenou síť 
prvků, které umožňují přežití a migraci druhů v rozsáhlém regionu (České republice), potažmo 
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biogeografické provincii či světadílu. Národní park se speciálně zaměřuje na ochranu vybraných (pouze 
některých, výjimečných a unikátních) druhů a společenstev, ÚSES má sloužit k ochraně podmínek pro výskyt
a přežití všech druhů a společenstev, jejichž přirozený areál výskytu zahrnuje dané území. ÚSES je jiným 
typem ochrany přírody a krajiny než kategorie národního parku, ale oba typy ochrany podle zákona mají 
vzájemně se doplňující význam pro ochranu přírody a krajiny v širším měřítku. Navíc vymezené NRBC č. 28 
Údolí Dyje je podstatnou součástí celého systému nadregionálního ÚSES v celé ČR a nelze jej omezovat jen 
proto, že je ve stejné lokalitě již vymezen národní park.“

V souladu se stanoviskem MŽP stanovují ZÚR JMK v čl. (186) textové části požadavky na uspořádání
a využití území a úkoly pro územní plánování na úrovni obcí pro následné zpřesňování skladebných částí 
nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) v územních 
plánech, při dodržení principů projektování ÚSES (právní normy, metodiky).

K tvrzení uvedenému v odůvodnění předmětné námitky, že: „Vymezení NRBC Údolí Dyje působí dojmem, že 
bylo zpracováno značně neprofesionálně, od stolu, bez detailní znalosti území. Nebyl vzat v úvahu způsob 
současného využití území a jeho vazby. Nejsou patrny ani náznaky snahy zpracovatele v rámci rozšíření ÚSES 
sladit stávající charakter využívání a obhospodařování krajiny a potřeby hospodařících subjektů se zájmy 
ochrany přírody“, je kromě výše uvedeného ve stanovisku MŽP uvedeno:

„Zmiňované rozšíření NRBC bylo připraveno na základě odborného posouzení autorizovaným projektantem 
územních systémů ekologické stability, který měl za úkol vyřešit nedostatečnou reprezentativnost pro výše 
uvedené bioregiony, v kterých se biocentrum vymezuje. Vzhledem k potřebě zachování potenciálních 
podmínek území není důvodem revize vymezení snaha o zamezení rozvoje obcí případně omezování 
stávajícího využívání krajiny. Cílem je doplnit chybějící ekosystémy tak, aby bylo toto biocentrum 
reprezentativní a mohlo tak plnit zcela svou významnou funkci v daných bioregionech ve vazbě na celý 
provázaný systém NR ÚSES.“

K názoru vyslovenému v závěru odůvodnění námitky, cituji: „V případě vymezení NRBC Údolí Dyje jsou podle 
našeho názoru ZÚR Jm kraje v rozporu s cíli a úkoly územního plánování specifikovanými v ust. § 18 
stavebního zákona, konkrétně s ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona. Podle citovaného ustanovení má ÚP 
zajišťovat předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelnosti využití
a prostorového uspořádání s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji území. Tím se zpracovatel ZÚR Jm kraje nezabýval. Soukromý i společenský zájem v území je 
reprezentován zájmem na zachování intenzivně obhospodařovaných vinic, polností, pastvin a zahrad
v současném využití i do budoucnosti.“ uvádíme: 

Jedním z nejdůležitějších cílů zásad územního rozvoje je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území kraje. K dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje). ZÚR JMK stanovují Priority územního plánování Jihomoravského kraje (v kapitole A textové části 2. 
Návrhu ZÚR JMK), které zohledňují požadavky na udržitelný rozvoj území podle platné PÚR ČR 2008
a konkretizují obecné cíle a úkoly územního plánování podle stavebního zákona, tj. i výše citovaný cíl dle 
ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona. ZÚR JMK tedy koordinují, s ohledem ke specifickým podmínkám území 
Jihomoravského kraje, veřejné zájmy (chráněné zvláštními právními předpisy a vyjadřované ve stanoviscích 
dotčených orgánů) a soukromé zájmy na využití území nalezením shody o přijatelných řešeních na 
uspořádání území.

Obecně platí, že v procesu územního plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za 
současné záruky dosavadních standardů života pro všechny, kterých se ZÚR JMK týkají. V souladu s bodem 
X. rozsudku NSS č. 6 Ao 6/2010 – 103 při pořizování krajských ZÚR JMK byla při hledání výsledného řešení 
obsaženého ve 2. Návrhu ZÚR JMK, vážena řada zájmů soukromých i veřejných postupem dle ust. § 18 
odst. 3 stavebního zákona, cituji: „Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují 
veřejné i soukromé záměry změn území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizující 
ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.“

Podatel spatřuje nenaplnění výše citovaného ustanovení stavebního zákona v tom, že ZÚR JMK nezajišťují 
využívání intenzivně obhospodařovaných vinic, polností a pastvin, které představují soukromý zájem
v území, v současném využití i do budoucna. Jak již bylo výše vysvětleno, vymezením nadregionálního 
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biocentra Údolí Dyje v ZÚR JMK není současné využití dotčeného území nijak omezeno. Textová část ZÚR 
JMK pro plánování a usměrňování územního rozvoje v plochách nadregionálního a regionálního ÚSES 
krajiny stanovuje v čl. (186) vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit před změnou ve využití území, 
která by znamenala snížení stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti 
současnému stavu, popř. by znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti.

Dále považujeme za účelné doplnit, že ÚSES na nadregionální úrovni a tedy i NRBC Údolí Dyje, byl vymezen
v 2. Návrhu ZÚR JMK s využitím grafického podkladu, který poskytlo MŽP. Řešení bylo v rámci projednání 2. 
návrhu ZÚR dohodnuto s dotčenými orgány ve smyslu § 37 stavebního zákona. Vyhláška č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některé ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) stanoví, že plán ÚSES, tj. vymezení místního, regionálního
i nadregionálního ÚSES, je dle § 2 odst. 3 vyhlášky podkladem pro zpracování územně plánovací 
dokumentace (dále jen „ÚPD“). Jeho účinky nastávají až vymezením ve vydané ÚPD. Po nabytí účinnosti 
ZÚR JMK bude tedy vymezení nadregionální a regionální úrovně ÚSES závazné dle § 36 odst. 5 stavebního 
zákona pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Ve smyslu
§ 43 odst. 3 stavebního zákona, bude řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES zpřesněno v územních 
plánech dotčených obcí s ohledem na stav a specifické podmínky území při respektování podmínek 
stanovených ZÚR JMK.

Žádosti o přizvání k řešení návrhu rozhodnutí o předmětné námitce pořizovatel ZÚR JMK vyhověl. 
K vypořádání námitek uplatněných k vymezení NRBC Údolí Dyje ve 2. Návrhu ZÚR JMK pořizovatel ZÚR JMK 
svolal jednání s MŽP, kterým byl přítomen buď přímo přestavitel příslušné obce nebo jím delegovaný 
zástupce.

Vzhledem ke shora uvedenému se navrhuje rozhodnout o námitce městyse Vranov nad Dyjí tak, jak je výše 
uvedeno.

Námitka obce Mutěnice (K 007)

Námitka obce Mutěnice, se sídlem Masarykova 200, 696 11  Mutěnice, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 08.04.2011, pod č.j. JMK 48964/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, 
se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Mutěnice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Obec Mutěnice obdržela 2. Návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje a sděluje, že nesouhlasí se zdvojením ropovodu Družba vyskytující se v bodech III.2. Vyhodnocení vlivů 
ZÚR JMK na URÚ – oddíl A, Příloha 1.2 ZÚR – Koridory a plochy technické infrastruktury, D2.3 Dálkovody –
(168) Ropovod Družba, Požadavky vyplývající z širších vztahů v území z hlediska republikových, příhraničních
a mezinárodních souvislostí a souvislostí nadregionálního významu na území JMK TE 34 Koridory a plochy 
technické infrastruktury – Dálkovody – zdvojení ropovodu Družba.“

Záměr zdvojení ropovodu Družba je obsažen v platné Politice územního rozvoje České republiky (dále také 
„PÚR ČR 2008“), která je dle § 31 odst. 4 stavebního zákona závazná pro pořizování a vydávání zásad 
územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Záměr zdvojení ropovodu 
Družba nelze tedy ze ZÚR JMK vypustit.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále také „MPO“), ve svém stanovisku ze dne 15.04.2011 
zn. 15247/2011/03100 uplatněnému k námitkám a připomínkám podaným ke dni konání veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, k předmětné námitce sdělilo cit.:

„K námitce Obce Mutěnice schválené Radou obce Mutěnice dne 4. 4. 2011 pod č.j. 108/04/04 
uvádíme, že jde o mylný výklad nařízení vlády a nepochopení smyslu a účelu vládního nařízení č. 29/1959 Sb., 
zejména ustanovení § 5 odst. 3, jehož účelem je ochrana potrubí (v daném případě ropovodu) jako stavby 
chráněné prostřednictvím ochranného pásma, nikoliv ochrana subjektu (např. obce Mutěnice), který by 
chtěl svými plánovanými stavbami zasáhnout do ochranného pásma nebo který do takového ochranného 
pásma (se souhlasem vlastníka ropovodu) výjimečně ve smyslu § 6 citovaného nařízení zasahuje. Citované 
nařízení vlády připouští, aby uvnitř ochranného pásma byly výjimečně umísťovány stavby, a není tedy 
neobvyklé, že by se v ochranném pásmu ropovodu vyskytovaly stavby (viz § 4 druhá věta nebo § 6 
citovaného nařízení vlády). Argumentaci obce Mutěnice tedy považujeme za účelovou (vedenou snahou 
dosáhnout přeložky ropovodu) a v rozporu s účelem a smyslem citovaného vládního nařízení i v rozporu 
se skutečným stavem věcí.

Případnou přípoloží druhého potrubí k současnému ropovodu nedojde ke změně současného stavu ochrany 
ropovodu zakládajícího skutečnost, že „rozšiřování se" obce Mutěnice předmětným (obcí uváděným) 
směrem, kde leží ropovod a jeho ochranné pásmo, je stejné již několik desítek let a případnou přípoloží se 
tento fakt nijak nezmění. Co se týče stavby ropovodu samotné, uvádíme, že jde o veřejně prospěšnou 
stavbu nadmístního významu, která svým technickým charakterem plně vyhovovala a vyhovuje 
požadavkům na takové stavby. Pokud by tomu tak nebylo, nebyla by stavba ropovodu zahrnuta do PÚR ČR 
2008 ani do návrhu ZÚR JMK. Stavba ropovodu byla provedena plně v souladu s tehdy platnými obecně 
závaznými právními předpisy a v souladu s citovaným vládním nařízením ke splnění účelu popsaného
v ustanovení § 1 citovaného vládního nařízení.

Argument, že zdvojením ropovodu Družba dojde k rozšíření jeho ochranného pásma a prodloužení 
životnosti ropovodu, se jeví jako lichý. Přípoloží může dojít k rozšíření ochranného pásma ropovodu až o 7 m 
nad stávající stav, kdy je ochranné pásmo určeno až 300 m na obě strany ropovodu dle druhu stavby. Názor
o dožití stávajícího zařízení je naprosto neopodstatněný.

MERO ČR, a. s., nepočítá ani ve vzdálené budoucnosti s dožitím stávajícího zařízení – ropovodu. 
V současné době byla provedena na ropovodu technická opatření v rámci akce „Modernizace ropovodu 
Družba": Částečná výměna potrubí, uveden do provozu nový kontrolní řídicí systém, který umožňuje 
sledování provozních dat na dálku včetně únikového systému, který v případě havárie monitoruje místo 
úniku a umožňuje případný okamžitý havarijní zásah. Byla provedena výměna armatur, stavební úpravy 
armaturních šachet. Byla provedena výměna čerpadel, které umožňují hospodárný a bezpečný provoz linie 
ropovodu. Kromě toho je prováděna vnitřní inspekce stavu potrubí a následkem těchto inspekcí je 
prováděna údržba (objímky, výřezy s náhradou potrubí). Ropovod Družba byl uveden do technického 
stavu, který odpovídá standardům západoevropských společností.“

Z výše uvedeno je zřejmé, že námitka obce je nedůvodná.

Námitka obce Hnanice (K008)

Námitka obce Hnanice, se sídlem Znojemská 113, 669 02  Znojmo, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 11.04.2011, pod č.j. JMK 49695/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011 OÚPSŘ, 

I. v části, ve které obec Hnanice nesouhlasí s navrženým rozšířením NRBC Údolí Dyje nad rámec jeho 
hranic v platném ÚPO Hnanice o zastavěné plochy a nádvoří parc. č. 432/2, 427/8 a 428/2, se vyhovuje,

II. ve zbývající části, ve které obec Hnanice nesouhlasí s navrženým rozšířením NRBC Údolí Dyje nad rámec 
jeho hranic v platném ÚPO Hnanice o dotčené parcely vinic parc. č. 919, 927, 928, 932, 934, 937, 939, 
975, 985, 1032, 1028, 1030 a 1036 a dotčené parcely zemědělsky obhospodařované orné půdy a pastvin 
parc. č. 986, 993, 994 a 5322/1, se zamítá.



49

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Hnanice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Zastupitelstvo obce Hnanice, příslušné podle ust. § 6 odst. 6 písm. d) zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňuje námitku proti vymezení nadregionálního biocentra Údolí Dyje na našem správním území, které 
zahrnuje k.ú. Hnanice. Nesouhlasíme s navrženým rozšířením NRBC Údolí Dyje NC07 nad rámec jeho hranic
v platném ÚPO Hnanice. Především se jedná o pozemky zemědělsky obhospodařované – vinice a ornou půdu
v blízkosti hranice NP Podyjí. Odůvodnitelné jsou pouze pozemky obklopené lesním porostem NP Podyjí
a jedná se o trvalý travní porost.“.

Základem námitky proti rozšíření NRBC Údolí Dyje je obava, že stávající intenzivně zemědělsky 
obhospodařované plochy, pokud budou součástí NRBC, nebude možné takto nadále využívat, neboť
v územních plánech by měly být začleněny do ploch přírodních. Jak je dále podrobně vysvětleno, je v rámci 
upřesnění NRBC v územních plánech jednotlivých obcí možně stávající pole, vinice, zahrady, sady apod.,
i když budou umístěny v NRBC, vymezit s funkcí podle současného využití a tím zajistit, aby jejich 
zemědělské obhospodařování nebylo ani do budoucna ohroženo.

MŽP ve svém stanovisku (k námitkám a připomínkám uplatněným ke 2. Návrhu ZÚR JMK) 
č.j. 46635/ENV/11 MŽP ze dne 21.07.2011 (dále jen „stanovisko MŽP“) k jednotlivým lokalitám uvádí:

„… MŽP nesouhlasí s vypuštěním vinic (parc. č. 919, 927, 928, 932, 934, 937, 939, 975, 985, 1032, 1028, 
1030 a 1036) a zemědělsky obhospodařované orné půdy a pastvin (parc. č. 986, 993, 994 a 5322/1)
z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje s ohledem na to, že jde o typ krajinné struktury, který je nejen
v oblasti jižní Moravy, ale v Evropě vůbec jen výjimečně zastoupen a který je pro určité druhy podmínkou 
přežití v krajině - jsou zde polní kultury na relativně malých souvislých plochách rozčleněny sítí křovinatých
a travnatých mezí a stromořadí(viz odůvodnění u bodu 1.3) a V případě zachování současného způsobu 
obhospodařování jsou tedy zmíněné plochy základem funkčních součástí ÚSES. Pokud by hospodařící subjekt 
obhospodařování ukončil, může plocha postupně převzít funkce jiných biotopů v síti ÚSES též zřídka 
zastoupených (suché trávníky, rozvolněné křoviny, teplomilné doubravy). Stávající využití pozemků jako 
vinice a obdělávaná pole a pastviny, není v rozporu s funkcí NRBC, na pozemcích lze hospodařit jako dosud. 
Ponechání či případně vypuštění vinic, zemědělsky obhospodařované orné půdy a pastvin jako součásti 
NRBC Údolí Dyje lze prověřit až při jeho upřesnění územním plánem. Jde o podrobnost nepostihnutelnou
v měřítku zpracování ZÚR JMK….

MŽP souhlasí s vypuštěním tří bodových lokalit (pozemky parc. č. 432/2, 427/8 a 428/2) z navrhovaného 
rozšíření NRBC Údolí Dyje v ZUR JMK s ohledem na to, že se jedná o zastavěnou plochu a nádvoří (tj. 
zastavěné území)…“

Názoru uvedenému v odůvodnění námitky, že: „Navrhované řešení je v rozporu s jednou z priorit Návrhu 
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje uvedené v kapitole A „Stanovení priorit územního plánování 
jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území“, bod č. 10, písmeno d) – vytváření územních 
podmínek pro rozvoj zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem zabezpečit jejich územní nároky“, 
nelze přisvědčit. V požadavcích na uspořádání území v textové části ZÚR JMK je uloženo chránit vymezené 
plochy a koridory pro ÚSES před změnou ve využití území, která by znamenala snížení stupně ekologické 
stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti současnému stavu (tj. stavu v době vydání ZÚR JMK), 
popř. by znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti. Z uvedeného důvodu rovněž 
nelze souhlasit s tím, že je návrh na rozšíření nadregionálního biocentra v rozporu s principy udržitelného 
rozvoje podle Politiky územního rozvoje (dále jen „PÚR ČR 2008“), neboť ZÚR JMK rozvíjí a zpřesňují cíle
a úkoly územního plánování v souladu s PÚR ČR 2008. 



50

Odůvodnění námitky dále zpochybňuje nutnost navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje. Podle ust. § 79 
odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, provádí 
vymezení a hodnocení nadregionálního územního systému ekologické stability MŽP. Jak je uvedeno
v odůvodnění ZÚR JMK, byl rozsah nadregionálního biocentra Údolí Dyje (dle ZÚR JMK kód NRBC 07) na 
základě požadavku Správy NP Podyjí podpořeného MŽP oproti územně technickému podkladu „Regionální
a nadregionální ÚSES ČR“ (1996) výrazně zvětšen a byl do ZÚR JMK zapracován podle grafického podkladu 
poskytnutého MŽP. Potřebu zvětšení NRBC Údolí Dyje MŽP odborně zdůvodnilo ve stanovisku MŽP takto: 

„K odůvodnění většiny námitek MŽP považuje za účelné sdělit tyto odborné důvody a vysvětlení revize 
vymezení NRBC č. 28 Údolí Dyje:

Nadregionální biocentrum (dále jen NRBC) územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) č. 28 Údolí 
Dyje bylo vymezeno v původní koncepci nadregionálního (dále jen NR) a regionálního (dále jen R) ÚSES
v územně technickém podkladu NR a RÚSES (dále ÚTP NR a RÚSES ČR) z roku 1996 jako pouze částečně 
reprezentativní z důvodu nedostatečně zastoupených biochor, tj. vyšších typologických (opakovatelných) 
jednotek členění území bioregionu. Biochora má heterogenní ráz a vyznačuje se svébytným zastoupením, 
uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů geobiocénů. Tyto vlastnosti jsou podmíněny 
kombinací vegetačního stupně, substrátu a reliéfu. Biochora tedy vychází z potenciálních podmínek krajinné 
sféry, zpravidla se však vyznačuje i svébytným zastoupením aktuálních biocenóz. Velikost jednoho segmentu 
biochory je zpravidla v intervalu 0,5—102 km2.

Reprezentativnost je rozhodující pro vymezení nadregionálních biocenter a upřesňování jejich hranic. 
Reprezentativnost biocentra, tj. reprezentativnost jeho požadovaných 3 abiotických podmínek
a potenciálních ekosystémů (přirozených i náhradních), je pro každé nadregionální biocentrum jiná a vychází
z hodnocení potenciálních ekosystémů příslušného bioregionu, respektive ze zastoupení požadovaných typů 
biochor.

NRBC č. 28 Údolí Dyje reprezentuje dva bioregiony, a to 1.23 (Jevišovský) a 4.1 (Lechovický), a nachází se ve 
dvou biogeografických podprovinciích, a to hercynské a panonské. V původně vymezeném NRBC nebyly 
dostatečně zastoupeny potenciální ekosystémy biochor -3BS, -3BQ, -3UQ, -3BS, -3RE, -2BE, 1BE, 1RE – viz 
níže uvedená tabulka:

kód klima stupeň reliéf podloží

 -3BS  - suchá 3 dubobukový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) S kyselé metamorfity

 -3BQ  - suchá 3 dubobukový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími)

Q "pestré" metamorfity (tj. kyselé metamorfity s vložkami bazických hornin, 

výjimečně i břidlice s vložkami bazických krystalických hornin)

 -3UQ  - suchá 3 dubobukový U - údolí výrazná zaříznutá

Q "pestré" metamorfity (tj. kyselé metamorfity s vložkami bazických hornin, 

výjimečně i břidlice s vložkami bazických krystalických hornin)

 -3BS  - suchá 3 dubobukový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) S kyselé metamorfity

 -3RE  - suchá 3 dubobukový R - plošiny E spraše a sprašové hlíny

 -2BE  - suchá 2 bukodubový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) E spraše a sprašové hlíny

 1BE nesuchá 1 dubový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) E spraše a sprašové hlíny

 1RE nesuchá 1 dubový R - plošiny E spraše a sprašové hlíny

V biocentru chybělo také větší poměrné zastoupení ekosystémů přírodě blízkých náhradních. Z hlediska 
reprezentativnosti bylo hodnoceno NRBC (vymezení dle ÚTP NR-R ÚSES ČR) jako částečně reprezentativní, 
protože nezahrnovalo úplnou škálu požadovaných potenciálních přirozených, přírodě blízkých
a antropogenně podmíněných ekosystémů. Pro zajištění plné reprezentativnosti, a tedy i plné funkčnosti 
NRBC, bylo nezbytné upřesnit jeho vymezení a zajistit dostatečné zastoupení všech požadovaných 
potenciálních ekosystémů. Toto bylo dopracováno na základě posouzení autorizovaného projektanta 
územních systémů ekologické stability v roce 2008 tak, aby revidované vymezení NRBC č. 28 Údolí Dyje 
zahrnovalo všechny požadované potenciální ekosystémy biochor a bylo zcela reprezentativní. Navíc má 
NRBC č. 28 Údolí Dyje specifický význam pro funkčnost celého systému NR ÚSES, protože významně doplňuje 
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jako zdroj diaspor pouze částečně funkční NRBC č. 105 Karlov a NRBC č. 29 Jankovec, se kterými je 
propojeno biokoridory. Především NRBC č. 105 Karlov je problematické, s téměř minimálním prostorovým 
parametrem, a není možné jeho další rozšíření. Chybějící potenciální ekosystémy, které nejsou v NRBC č. 105 
Karlov, bylo nezbytné doplnit právě v NRBC č. 28 Údolí Dyje a tím zvýšit reprezentativnost bioregionu 4.1, 
který reprezentuje. 

Zmiňované rozšíření NRBC bylo připraveno na základě odborného posouzení autorizovaným projektantem 
územních systémů ekologické stability, který měl za úkol vyřešit nedostatečnou reprezentativnost pro výše 
uvedené bioregiony, v kterých se biocentrum vymezuje. Vzhledem k potřebě zachování potenciálních 
podmínek území není důvodem revize vymezení snaha o zamezení rozvoji obcí případně omezování 
stávajícího využívání krajiny. Cílem je doplnit chybějící ekosystémy tak, aby bylo toto biocentrum 
reprezentativní a mohlo tak plnit zcela svou významnou funkci v daných bioregionech ve vazbě na celý 
provázaný systém NR ÚSES.

V odůvodnění námitky je vyslovena obava, zda intenzivně obhospodařované plochy jsou slučitelné s funkcí 
NRBC. K tomu uvádíme, že podle ust. § 16 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), se za účelem zajištění 
podmínek pro ochranu přírody a krajiny obvykle samostatně vymezují plochy přírodní. Podle odst. 2 téhož 
ustanovení se, mimo jiné, pozemky biocenter vymezují zpravidla jako plochy přírodní. Ze znění 
předmětného ustanovení je zřejmé, že ne vždy je nutné dotčené pozemky začlenit mezi plochy přírodní. Je 
však potřeba prostředky územního plánování, zejména podmínkami pro využití ploch, zajistit, aby 
nedocházelo ke snižování stávající ekologické stability a nezměnil se stav území tak, že by nemohl
v současném využití plnit funkci biocentra. Plochy zemědělsky využívané (pole, vinice, zahrady, sady apod.),
i když budou součástí biocentra, bude možné v územních plánech obcí vymezit s funkcí podle stávajícího 
využití. Výše uvedené bude zohledněno při stanovování podmínek využití těchto ploch při následném 
pořizování podrobnější územně plánovací dokumentace. Tento názor je podpořen i ve stanovisku MŽP, kde 
je uvedeno: 

„V případě vymezování neregionálních biocenter v územních plánech obcí není vždy možné dosáhnout stavu, 
aby pro tento typ biocentra požadované reprezentativní plochy, které zajistí správnou funkci NRBC, byly 
vymezeny jako plochy přírodní, a je tedy nezbytné vymezovat pro biocentra i jiné plochy. Vzhledem k jejich 
hlavní funkci, založené na vztahu abiotických podmínek a potenciálních ekosystémů, je možné do NRBC 
zahrnout i ornou půdu, vinice, další obdělávané plochy, pastviny, sady, zahrady, parky apod. K obavě obcí, 
že rozšíření NRBC způsobí výrazné omezení stávajícího způsobu využití pozemků v předmětných lokalitách, 
MŽP podotýká, že stávající zemědělské, vinařské, sadařské, pastevecké a lesnické hospodaření není
v rozporu s funkcí NRBC a na pozemcích zahrnutých do NRBC lze hospodařit jako doposud. Při upřesnění 
vymezení NRBC v územních plánech dotčených obcí MŽP doporučuje zapracovat do podmínek pro přípustné 
využití vymezované plochy možnost stávajícího obhospodařování, tj. v rámci vymezeného NRBC je možné na 
pozemcích ponechat stávající funkční využití jako doposud, což bylo vzato v úvahu i při revizi vymezení 
NRBC.“

V odůvodnění námitky se dále uvádí: „… V ust. § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je ochrana systému ekologické stability deklarována jako povinnost 
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se 
podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. …“ Citované ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny sice 
označuje vytváření územního systému ekologické stability za veřejný zájem a jeho ochranu za povinnost 
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, neumožňuje však tuto povinnost vynucovat 
přímo, neobsahuje ani sankce za její nesplnění. Územní ochrana skladebných prvků ÚSES před změnou 
využívání dotčeného území, která by vedla ke snížení jeho ekologické stability oproti současnému stavu, je 
zajištěna prostřednictvím územně plánovací dokumentace. Úkolem zásad územního rozvoje je zajistit 
územní ochranu skladebných prvků ÚSES na nadregionální a regionální úrovni, úkolem územních plánů je 
zpřesnit prvky ÚSES vymezené vydanými ZÚR a zajistit územní ochranu ÚSES na lokální úrovni. 

V odůvodnění námitky se dále uvádí, že: „… NRBC Údolí Dyje je v současné podobě součástí Národního 
parku Podyjí, území s nejvyšší možnou ochranou přírody podle našeho právního řádu. Proto je nepřesvědčivé 
tvrzení, že NRBC Údolí Dyje je nutné rozšířit, neboť je ve špatném stavu. Pokud by to tak bylo, nesvědčilo by 
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to o dobré práci Správy NP Podyjí, která území spravuje.“ MŽP ve výše zmiňovaném stanovisku MŽP uvádí 
následující odborné zdůvodnění: 

„Častou připomínkou je otázka, proč k ochraně přírody a krajiny v této oblasti nestačí ochrana zajištěná 
vyhlášením Národního parku Podyjí. Národní park je jako zvláště chráněné území zřízen k ochraně 
konkrétních rozsáhlých území jedinečných v národním a mezinárodním měřítku, jejichž značnou část 
zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny a živočichové mají 
mimořádný vědecký a výchovný význam podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění (dále jen zákon). ÚSES je oproti tomu nástrojem obecné ochrany přírody a krajiny 
(podle části první zákona) a slouží k zajištění obecných podmínek zachování pestrosti druhů a společenstev
v širokém území kulturní krajiny, lidskou činností již významně ovlivněné – jde o vzájemně propojenou síť 
prvků, které umožňují přežití a migraci druhů v rozsáhlém regionu (České republice), potažmo 
biogeografické provincii či světadílu. Národní park se speciálně zaměřuje na ochranu vybraných (pouze 
některých, výjimečných a unikátních) druhů a společenstev, ÚSES má sloužit k ochraně podmínek pro výskyt
a přežití všech druhů a společenstev, jejichž přirozený areál výskytu zahrnuje dané území. ÚSES je jiným 
typem ochrany přírody a krajiny než kategorie národního parku, ale oba typy ochrany podle zákona mají 
vzájemně se doplňující význam pro ochranu přírody a krajiny v širším měřítku. Navíc vymezené NRBC č. 28 
Údolí Dyje je podstatnou součástí celého systému nadregionálního ÚSES v celé ČR a nelze jej omezovat jen 
proto, že je ve stejné lokalitě již vymezen národní park.“

K pochybnostem vysloveným v odůvodnění předmětné námitky ohledně způsobu vymezování hranic NRBC
v podrobnější územně plánovací dokumentaci je účelné sdělit, že hranice NRBC Údolí Dyje bude následně
v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesněna územním plánem pro obec Hnanice v souladu se 
stavebním zákonem (§ 43 odst. 3) a jeho prováděcími předpisy, tzn. s ohledem k podrobnějšímu měřítku, ve 
kterém se zpracovává a vydává územní plán. Dle § 13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2066 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), se výkresy, které jsou součástí grafické 
části územního plánu, zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy. Výkresy, které 
jsou součástí grafické části zásad územního rozvoje se dle § 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. vydávají v měřítku 
1 : 100 000. Ke zpřesňování ÚSES Ministerstvo životního prostředí ve výše jmenovaném stanovisku MŽP 
uvádí: 

„Do územních plánů by měla být upřesněna hranice podle vymezení v ZUR a to s ohledem na měřítko, a dále 
na hranice parcel či krajinných rozhraní s ohledem na dříve schválené zájmy v území – např. plochy určené 
pro čistírny odpadních vod, které zasahují do NRBC by měly být vyjmuty, aby bylo možné záměry uskutečnit
a nedocházelo k rozporům vymezených funkcí NRBC.“ 

V souladu se stanoviskem MŽP stanovují ZÚR JMK v čl. (186) textové části požadavky na uspořádání
a využití území a úkoly pro územní plánování na úrovni obcí pro následné zpřesňování skladebných částí 
nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) v územních 
plánech, při dodržení principů projektování ÚSES (právní normy, metodiky).

K tvrzení uvedenému v odůvodnění předmětné námitky, že: „Vymezení NRBC Údolí Dyje působí dojmem, že 
bylo zpracováno značně neprofesionálně, od stolu, bez detailní znalosti území. Nebyl vzat v úvahu způsob 
současného využití území a jeho vazby. Nejsou patrny ani náznaky snahy zpracovatele v rámci rozšíření ÚSES 
sladit stávající charakter využívání a obhospodařování krajiny a potřeby hospodařících subjektů se zájmy 
ochrany přírody“, je kromě výše uvedeného ve stanovisku MŽP uvedeno:

„Zmiňované rozšíření NRBC bylo připraveno na základě odborného posouzení autorizovaným projektantem 
územních systémů ekologické stability, který měl za úkol vyřešit nedostatečnou reprezentativnost pro výše 
uvedené bioregiony, v kterých se biocentrum vymezuje. Vzhledem k potřebě zachování potenciálních 
podmínek území není důvodem revize vymezení snaha o zamezení rozvoje obcí případně omezování 
stávajícího využívání krajiny. Cílem je doplnit chybějící ekosystémy tak, aby bylo toto biocentrum 
reprezentativní a mohlo tak plnit zcela svou významnou funkci v daných bioregionech ve vazbě na celý 
provázaný systém NR ÚSES.“

K názoru vyslovenému v závěru odůvodnění námitky, cituji: „V případě vymezení NRBC Údolí Dyje jsou podle 
našeho názoru ZÚR Jm kraje v rozporu s cíli a úkoly územního plánování specifikovanými v ust. § 18 
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stavebního zákona, konkrétně s ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona. Podle citovaného ustanovení má ÚP 
zajišťovat předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelnosti využití
a prostorového uspořádání s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji území. Tím se zpracovatel ZÚR Jm kraje nezabýval. Soukromý i společenský zájem v území je 
reprezentován zájmem na zachování intenzivně obhospodařovaných vinic, polností, pastvin a zahrad
v současném využití i do budoucnosti.“ uvádíme: 

Jedním z nejdůležitějších cílů zásad územního rozvoje je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území kraje. K dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje). ZÚR JMK stanovují Priority územního plánování Jihomoravského kraje (v kapitole A textové části 2. 
Návrhu ZÚR JMK), které zohledňují požadavky na udržitelný rozvoj území podle platné PÚR ČR 2008
a konkretizují obecné cíle a úkoly územního plánování podle stavebního zákona, tj. i výše citovaný cíl dle 
ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona. ZÚR JMK tedy koordinují, s ohledem ke specifickým podmínkám území 
Jihomoravského kraje, veřejné zájmy (chráněné zvláštními právními předpisy a vyjadřované ve stanoviscích 
dotčených orgánů) a soukromé zájmy na využití území nalezením shody o přijatelných řešeních na 
uspořádání území.

Obecně platí, že v procesu územního plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za 
současné záruky dosavadních standardů života pro všechny, kterých se ZÚR JMK týkají. V souladu s bodem 
X. rozsudku NSS č. 6 Ao 6/2010 – 103 při pořizování krajských ZÚR JMK byla při hledání výsledného řešení 
obsaženého ve 2. Návrhu ZÚR JMK, vážena řada zájmů soukromých i veřejných postupem dle ust. § 18 
odst. 3 stavebního zákona, cituji: „Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují 
veřejné i soukromé záměry změn území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizující 
ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.“

Podatel spatřuje nenaplnění výše citovaného ustanovení stavebního zákona v tom, že ZÚR JMK nezajišťují 
využívání intenzivně obhospodařovaných vinic, polností a pastvin, které představují soukromý zájem
v území, v současném využití i do budoucna. Jak již bylo výše vysvětleno, vymezením nadregionálního 
biocentra Údolí Dyje v ZÚR JMK není současné využití dotčeného území nijak omezeno. Textová část ZÚR 
JMK pro plánování a usměrňování územního rozvoje v plochách nadregionálního a regionálního ÚSES 
krajiny stanovuje v čl. (186) vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit před změnou ve využití území, 
která by znamenala snížení stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti 
současnému stavu, popř. by znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti.

Dále považujeme za účelné doplnit, že ÚSES na nadregionální úrovni a tedy i NRBC Údolí Dyje, byl vymezen
v 2. Návrhu ZÚR JMK s využitím grafického podkladu, který poskytlo MŽP. Řešení bylo v rámci projednání 2. 
návrhu ZÚR dohodnuto s dotčenými orgány ve smyslu § 37 stavebního zákona. Vyhláška č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některé ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) stanoví, že plán ÚSES, tj. vymezení místního, regionálního
i nadregionálního ÚSES, je dle § 2 odst. 3 vyhlášky podkladem pro zpracování územně plánovací 
dokumentace (dále jen „ÚPD“). Jeho účinky nastávají až vymezením ve vydané ÚPD. Po nabytí účinnosti 
ZÚR JMK bude tedy vymezení nadregionální a regionální úrovně ÚSES závazné dle § 36 odst. 5 stavebního 
zákona pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Ve smyslu
§ 43 odst. 3 stavebního zákona, bude řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES zpřesněno v územních 
plánech dotčených obcí s ohledem na stav a specifické podmínky území při respektování podmínek 
stanovených ZÚR JMK.

V odůvodnění námitky obec dále upozorňuje, že rozšíření NRBC zpochybňuje platnou Komplexní 
pozemkovou úpravu, dokončenou v roce 2006, která je dohodou v území především s jednotlivými vlastníky
a dohodnuté využití pozemků by tedy nemělo být znemožněno. V závěru podání je opět vyslovena obava
z možného vlivu navrženého rozšíření NRBC na hospodaření středních a malých podnikatelů, kteří se 
zabývají výrobou vína a aby mohly být jejich pozemky i nadále užívány jako vinice. K tomuto uvádíme, že jak 
je již vysvětleno výše, není navrženým rozšířením NRBC znemožněno stávající využití pozemků a MŽP ve 
svém stanovisku uvádí:
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„… MŽP nesouhlasí s vypuštěním vinic ….a zemědělsky obhospodařované orné půdy a pastvin …
z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje s ohledem na to, že…… Stávající využití pozemků jako vinice
a obdělávaná pole a pastviny, není v rozporu s funkcí NRBC, na pozemcích lze hospodařit jako dosud. 
Ponechání či případně vypuštění vinic, zemědělsky obhospodařované orné půdy a pastvin jako součásti 
NRBC Údolí Dyje lze prověřit až při jeho upřesnění územním plánem. Jde o podrobnost nepostihnutelnou
v měřítku zpracování ZÚR JMK….“

Žádosti o přizvání k řešení návrhu rozhodnutí o předmětné námitce pořizovatel ZÚR JMK vyhověl. 
K vypořádání námitek uplatněných k vymezení NRBC Údolí Dyje ve 2. Návrhu ZÚR JMK pořizovatel ZÚR JMK 
svolal jednání s MŽP, kterým byl přítomen buď přímo přestavitel příslušné obce nebo jím delegovaný 
zástupce. 

Vzhledem ke shora uvedenému se navrhuje rozhodnout o námitce obce Hnanice tak, jak je výše uvedeno.

Námitka obce Jinačovice (K010)

Námitka obce Jinačovice, se sídlem Jinačovice čp. 83, 664 34  Jinačovice, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 12.04.2011, pod č.j. JMK 50661/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Požadujeme z Návrhu ZÚR vypustit R43 v bystrcké trase.“

Předmětné podání obce Jinačovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené.

Text předmětného podání obce Jinačovice byl rozčleněn do 75 bodů, přičemž v prvních dvou větách 1. bodu 
bylo uvedeno následující: „Požadujeme z Návrhu ZÚR vypustit R43 v bystrcké trase. Toto odůvodňujeme
v tomto a následujících bodech. …“. Tento text byl vyhodnocen tak, že vlastní námitka je obsažena pouze
v první větě 1. bodu předmětného podání obce Jinačovice a ve zbývajícím textu těchto 75 bodů je již 
obsaženo pouze její odůvodnění.

K bodu 1 odůvodnění námitky:

Ve zbývajícím textu 1. bodu předmětného podání obce Jinačovice je vlastní námitka odůvodněna tvrzením, 
podle kterého koridor trasy R43 vymezený v území města Brna, konkrétně městské části Bystrc, není
v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 20.07.2009 č. 929 o Politice územního rozvoje (dále jen 
„PÚR 2008“) a s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996 o hlavních 
směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (dále jen „TEN-T“).

Tzv. „Bystrcká“ varianta R43 byla vybrána po prověření a vyhodnocení všech známých variant této 
plánované rychlostní silnice. Průchod trasy v koridoru R43 prostorem Bystrce je z důvodu minimalizace vlivů 
motorového provozu na přilehlé obytné a rekreační území již v podrobnosti projektové dokumentace řešen 
zahloubením a překrytím trasy v délce cca 1,480 km. Také z tohoto důvodu byla tzv. „Bystrcká“ varianta R43 
vyhodnocena jako nejvhodnější z porovnávaných variant, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska 
hlukové zátěže, v dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „dokumentace HIA“), která je 
součástí dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“. 
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Koridor kapacitní silnice R43 je v čl. 121 PÚR 2008 vymezen jako součást TEN-T. PÚR 2008
v rámci tzv. „Republikových priorit“, konkrétně ve svém čl. 23, stanoví také následující prioritu pro kapacitní 
silnice: „jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“. PÚR 2008 neobsahuje definici zde použitých pojmů „dostatečný 
odstup“ a „hlavní centrum osídlení“. Pro vyřešení tohoto výkladového problému nelze využít ani úpravu 
obsaženou v čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, protože zde byl použit jiný pojem „obchvaty hlavních městských 
center“ (angl.: „bypass the main urban centres“), kromě toho TEN-T také neobsahuje definici tohoto pojmu. 

Další komplikaci tohoto výkladového problému působí nejednoznačná terminologie užívaná v oficiálním 
českém znění TEN-T, jak bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Výše již bylo zmíněno, že např. 
anglické znění TEN-T, čili rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, obsahuje pojem „bypass the main 
urban centres“, který byl ve svém doslovném překladu „obchvaty hlavních městských center“ použit
i v původním českém znění tohoto dokumentu. Dne 26.08.2006 však vyšlo „Zvláštní vydání Úředního 
věstníku Evropské unie v českém jazyce“ (Úř. věst. L233, 26.8.2006, s. 36-36(CS)), kterým byla původní 
formulace „obchvaty hlavních městských center“ použitá v českém znění čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, 
změněna na formulaci „míjejí hlavní sídelní útvary“. Tuto změněnou formulaci ve své judikatuře použil
i Nejvyšší správní soud např. v rozsudku č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008, který citovala
v odůvodnění své námitky obec Jinačovice, nebo např. v rozsudku č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011. 
Ani Nejvyšší správní soud však tento pojem nedefinoval. Platnost rozhodnutí Evropského parlamentu
a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996 skončila dne 24.08.2010, přičemž ode dne 25.08.2010 vstoupilo
v platnost rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 661/2010/EU ze dne 07.08.2010, vydané v Úředním 
věstníku Evropské unie dne 05.08.2010 (Úř. věst. L204, 5.8.2010, s. 1-129) (dále jen „přepracovaný TEN-T“). 
České znění tohoto „přepracovaného TEN-T“, vydané v Úředním věstníku Evropské unie, však nově ve svém 
čl. 9 odst. 1 písm. b) znovu obsahuje formulaci „obchvaty hlavních městských center“.

Z obsahu výše citovaných rozsudků Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008
a č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011 vyplývá, že definování tohoto problematického pojmu se očekává 
od pořizovatele konkrétní územně plánovacích dokumentace. Ve druhém ze zde citovaných rozsudků je 
totiž uvedeno i následující: „Nejvyšší správní soud se domnívá, že posouzení souladu trasování silnice R43
s Politikou a s cit. rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady by mělo spíše náležet k procesu přijímání 
zásad územního rozvoje, jež mohou trasu silnice jako jediné vymezit. Bude též primárně na zvážení 
pořizovatele zásad, zda bude území obcí Drásov a Malhostovice považovat za „hlavní sídelní útvar“ ve 
smyslu cit. dokumentů.“.

Pojem „hlavní městské centrum“, jako jedna ze dvou výše zmiňovaných formulací, které byly použity
v českém znění TEN-T, a pojem „hlavní centrum osídlení“ použitý v PÚR 2008, mají jeden společný prvek, 
který pro hledané osídlení nebo město vyjadřuje očekávaný charakter „centra“. Lze tedy dovodit, že v obou 
případech bylo těmito pojmy zamýšleno určit centra např. kultury, vzdělání, administrativy, politiky, 
obchodu, výroby a zaměstnanosti, což jsou charakteristiky, kterými lze přiléhavěji popsat např. město Brno, 
než např. obec Jinačovice. Třetí pojem „hlavní sídelní útvar“, který je alternativně užívaný v českém znění 
TEN-T, je nezbytné uchopit za ten charakteristický znak, který mají všechny tři pojmy společný, a to je 
očekávaná vlastnost „hlavního“, ať už se jedná o „hlavní městské centrum“, „hlavní centrum osídlení“ nebo 
„hlavní sídelní útvar“. Z výrazu „sídelní“ by bylo možné dovozovat očekávání charakteristiky sídel 
obyvatelstva, ale stejně tak i sídel významných institucí, jejichž příklady již byly výše vyjmenovány. Opět 
tedy lze dospět k závěru, že tato charakteristika je přiléhavější pro např. město Brno, než pro např. obec 
Jinačovice. V daných souvislostech je nutné vzít v úvahu také fakt, že Brno je krajské město Jihomoravského 
kraje, tedy hlavní město Jihomoravského regionu, což je z hlediska zásad územního rozvoje, které jsou 
územně plánovací dokumentací regionální úrovně, podstatná skutečnost. Kvalitu „krajského města“, lze 
tedy považovat za dostatečně relevantní charakteristiku pro to, aby tato hodnota mohla být považována za 
nejvýznamnější a určující kritérium definující tento problematický pojem. Tímto způsobem lze tedy dospět
k závěru, že „hlavní městská centra“, „hlavní centra osídlení“ nebo „hlavní sídelní útvary“ z hlediska zásad 
územního rozvoje jsou hlavní města příslušných regionů, čili se jedná o krajská města. 
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PÚR 2008 však ve svém čl. 23, pro případy volby trasy dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic, rozšiřuje 
oblast hlavního centra osídlení ještě i o jeho „obytnou zástavbu“ (cit.: „aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“). PÚR 2008 nedefinuje ani pojem „dostatečný odstup“, ale je 
zřejmé, že důvodem pro stanovení této podmínky byl veřejný zájem na zamezení nepřiměřených zásahů do 
kvality podmínek bydlení v obytné zástavbě hlavních center osídlení v případě, že je zde plánována 
realizace záměru podobného typu, jako je R43 v Bystrci. 

V těchto souvislostech zřetelně vyvstává vzájemný vztah mezi čl. 23 PÚR 2008 a čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T. 
Zatímco TEN-T ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b), jako jednu z možných charakteristik tzv. „Transevropské 
silniční sítě“ stanoví, že se jedná o dálnice a silnice vysoké kvality „…, jež jsou obchvaty hlavních městských 
center na trasách stanovených sítí“, tak PÚR 2008 ve svém čl. 23 upřesňuje tuto charakteristiku, když 
stanoví „… jejich trasy… …volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center 
osídlení“.

V případě koridoru R43 byla podmínka dostatečného odstupu od obytné zástavby hlavního centra osídlení 
vyřešena tím, že v prostoru Bystrce je z důvodů minimalizace vlivů motorového provozu na přilehlé obytné
a rekreační území již v podrobnosti projektové dokumentace řešen zahloubením a překrytím trasy v délce 
cca 1,480 km, jak již bylo shora uvedeno. Také z tohoto důvodu byla tzv. „Bystrcká“ varianta R43 
vyhodnocena jako nejvhodnější z porovnávaných variant v dokumentaci HIA, a to z hlediska imisní zátěže 
PM10 i z hlediska hlukové zátěže. Lze tedy uzavřít, že vymezení koridoru R43 v území města Brna, konkrétně 
městské části Bystrc, je v souladu s PÚR 2008 i TEN-T. Opačné tvrzení, uvedené v předmětném podání obce 
Jinačovice, je neodůvodněné.

K bodům 2, 3 a 6:

Dle Zadání ZÚR JMK byly předmětné Věstníky MŽP, ve kterých byly publikovány oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, poskytnuty projektantovi jako podklad pro zpracování návrhu ZÚR JMK. Tuto skutečnost 
dokládá příloha č. 2 Zadání ZÚR JMK „Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií
a významných oborových podkladů“, kde je jako podklad pod bodem 182 uvedeno „Sdělení odboru ochrany 
ovzduší ministerstva životního prostředí o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. Věstník Ministerstva životního prostředí 2000-2009.“

Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých možných konkrétních a účinných opatření
k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. Z hlediska ochrany ovzduší 2. Návrh 
ZUR JMK vychází z programu zlepšení kvality ovzduší dle § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb., který musí být
v souladu s národním programem (§ 7 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.). Dokumentace „Hodnocení vlivů 
na veřejné zdraví“ (dále jen „HIA“), která je součástí dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
udržitelný rozvoj území“ obsahuje opatření, které plní koncepce ZÚR JMK ve vztahu k relevantním 
koncepcím a to:

a) na národní úrovni zejména pro naplňování referenčního cíle „zvyšovat kvalitu ovzduší cestou snižování 
emisí škodlivin a snižovat plochu území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší“ ze strategických 
dokumentů NEHAP (Akční plán zdraví a životního prostředí ČR)

b) SPŽP (Státní politika životního prostředí ČR) a Zdraví 2001 (Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“).

c) na krajské úrovni zejména pro naplňování relevantních opatření z „Integrovaného programu ke zlepšení 
kvality ovzduší Jihomoravského kraje“. 

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. Hodnocení HIA, které se zabývá vlivem ZÚR JMK na 
obyvatelstvo – veřejné zdraví, je zpracováno jako součást vyhodnocení SEA. Jedná se o strategický 
dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině.
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V této dokumentaci bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), která zde bude 
spojena s poměrně významným imisním a zejména hlukovým zatížením obyvatel. V závěrech HIA v kap. 5 je
k problematice takových lokalit konstatováno následující: „V těchto lokalitách je nutno na základě podrobné 
studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak i navrhnout nezbytná opatření
k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii 
ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany 
veřejného zdraví“. Z citovaného textu je zřejmé, že hodnocení HIA požaduje zpracovat podrobnou studii 
(resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu 
ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by měla být zpracována územní studie; tento 
požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná nezbytnost zpracování územní studie 
vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je tedy posouzení 
očekávané zátěže při realizaci všech záměrů na základě podrobné studie jako resortního podkladu. Tato 
podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do 2. Návrhu ZÚR JMK u všech lokalit
s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách
v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK se tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn
v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací 
dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat 
zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK.

Střet záměrů v předmětné lokalitě lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu 
včetně návrhu opatření. Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už 
známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, 
přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných 
variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení 
limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

K bodu 6, tj. k problematice hlučnosti, Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku 
č.j. KHSJM 17674/2011, ze dne 04.05.2011 uvádí, že s tímto bodem nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje 
následovně: „Stávající hluková zátěž území je v rámci kompetencí KHS JmK řešena v souladu s právními 
předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň hlukové zátěže v době realizace záměru, nelze předjímat možnosti stavebně – technických, resp. 
technologických řešení konkrétního záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměru. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, 
případně jiná protihluková opatření, budou hlukové limity splněny, a to v návaznosti na očekávanou 
hlukovou zátěž, v současné době nespecifikovatelnou. 

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 100/2001 Sb.“). 

Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního 
plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 
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Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. Se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při realizaci záměrů připustit nesplnění požadavků právních 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích, resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry, je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (vlivy hluku
i znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. V případě, že by se v navazujících řízeních 
nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by rizika 
snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

K bodu 4:

V případě rozsudku Soudního dvora EU C-237/07 se jednalo o interpretaci směrnice Rady 96/62/ES
o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší, konkrétně se jednalo o oprávnění dotčeného jednotlivce, aby 
došlo ze strany státních orgánů k přijetí akčních plánů, v nichž uvedou krátkodobá opatření, která mají být 
přijata v případě rizika překročení mezních hodnot nebo výstražných prahových hodnot s cílem snížení 
tohoto rizika a zkrácení doby trvání takové situace. Jak je uvedeno v čl. 7 odst. 3 této směrnice, v některých 
případech mohou uvedené plány stanovit opatření na kontrolu a v nezbytném případě i na pozastavení 
činnosti, které přispívají k překračování mezních hodnot, včetně provozu motorových vozidel. Na této 
povinnosti, která se týká především povinnosti přijímat opatření s okamžitým účinkem (např. omezení či 
zastavení provozu stacionárních zdrojů znečištění v dotčené oblasti, omezení provozu motorových vozidel), 
navrhované ZÚR nic nemění. 

KHS JMK ve stanovisku č.j. 6726/2009/BM/odb_HOK ze dne 20.07.2010 uvádí, že posoudila 2. Návrh ZÚR 
JMK s ohledem na nejistoty v hodnocení vlivů na veřejné zdraví s tím, že konkretizované nejistoty reflektují 
na míru podrobnosti zpracování ZÚR JMK a na úroveň komplexnosti využitých podkladů s tím, že 
minimalizaci nejistot lze reálně předpokládat v navazujících řízeních dle zákona č.100/2001 Sb. a v řízeních 
dle stavebního zákona, kdy budou již známy přesnější údaje o konkrétním záměru, o jeho situování
a technicko-stavebních parametrech. Konstatovala, že ZÚR JMK jsou základní strategický dokument, který 
jako celek směřuje k eliminaci resp. minimalizaci potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou 
rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ust. § 2 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., a to 
především ve vztahu ke koncepčnímu řešení dopravního systému na území Jihomoravského kraje. 
Uplatňováním ZÚR JMK (naplňováním požadavků a úkolů z nich vyplývajících) bude zajištěn reálný 
předpoklad eliminace resp. minimalizace potenciálních zdravotních rizik.

Doklad o dodržení limitních hodnot může orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“) vyžadovat až
v následujících řízeních o umístění záměrů (EIA a další). Základním předpokladem souhlasu OOVZ s realizací 
záměru je pak průkaz o dodržení veškerých požadavků, které jsou stanoveny právními předpisy na úseku 
ochrany veřejného zdraví.
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K bodu 5:

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (dále jen 
„HIA“), které se zabývá vlivem této územně plánovací dokumentace na obyvatelstvo – veřejné zdraví, je 
zpracováno jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (dále jen „SEA“). 
Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině.

V této dokumentaci bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), která zde bude 
spojena s poměrně významným imisním a hlukovým zatížením obyvatel. HIA doporučuje, aby byla 
vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak 
(v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví) návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této 
oblasti. Bližší informace k této problematice jsme uvedli výše k bodům 2, 3 a 6 tohoto podání. 

Střet záměrů v předmětné lokalitě lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu 
včetně návrhu opatření. Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už 
známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, 
přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných 
variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení 
limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

V návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže
a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době projednávání realizace jednotlivých 
záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétního 
záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. Z těchto důvodů nelze ani 
předjímat, za jakých podmínek respektujících technická, organizační, případně jiná protihluková opatření, 
budou hlukové limity splněny, a to v návaznosti na očekávanou hlukovou zátěž, v současné době 
nespecifikovatelnou. 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při realizaci záměru připustit nesplnění požadavku právních 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivu na životní 
prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. Základním 
předpokladem souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazů o reálném předpokladu dodržení požadavku 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (vlivy hluku
i znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. V případě, že by se v navazujících řízeních 
nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by rizika 
snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 17674/2011, ze dne 
04.05.2011 k požadavku na vypracování nového hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) uvádí, že s tímto 
požadavkem nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí 
právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky na zpracování HIA. Vyhodnocení ZÚR JMK
z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA bylo dohodnuto na základě jednání mezi KÚ JmK, KHS 
JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým 
dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, 
že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, 
považujeme zpracování HIA za dostatečné.
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Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. 

Dále KHS JmK odkazuje na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území, HIA a ZÚR deklarující nutnost eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací 
konkrétních záměrů a na úkoly pro územní plánování a na kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území stanovené pro předmětné záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených
v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch
a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK“.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (vlivy hluku
i znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. V případě, že by se v navazujících řízeních 
nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by rizika 
snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

K bodu 7:

Tento bod se týká mimoúrovňové křižovatky R43x D1×Jihozápadní tangenta na území MČ Brno-Bosonohy, 
která bude ovlivňovat širší území, zejména mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí 
Bosonohy. Tvrzení, že tato křižovatka nebyla posouzena z hlediska dopadů na veřejné zdraví, včetně 
prašnosti a hlučnosti, není pravdivé.

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví“ (dále jen „HIA“), která je zpracována jako součást „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(dále jen „SEA“). Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná 
osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na 
veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska 
ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

HIA se problematikou MÚK Bosonohy zabývá v rámci hodnocení dopravních koridorů, jejichž součástí jsou 
mimoúrovňové křižovatky, viz kapitola 4.4.15.1 (v souhrnu pak kapitola 5 HIA). Zde je v souvislosti s MÚK 
Bosonohy uvedeno: „V lokalitě mezi obcemi Troubsko a Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
nastávají pravděpodobně nejvýznamnější vlivy kumulace záměrů silničních staveb v rámci celého 
Jihomoravského kraje. …střetávají se zde tři záměry: rozšíření dálnice D1 (D8), silnice R43 ve variantě 
bystrcké (D1-A) a jihozápadní tangenta (D10-A, D10-B. … V poměrně sevřeném prostoru bude vybudována 
mimoúrovňová křižovatka…“ Jmenované území (ve kterém se nachází i navrhovaná MÚK Bosonohy) bylo
v této dokumentaci vyhodnoceno jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), 
která zde bude spojena s poměrně významným imisním a zejména hlukovým zatížením obyvatel. 
Dokumentace HIA doporučuje, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím 
všech záměrů a následně pak (v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví) návrh opatření k ochraně 
obyvatel žijících v této oblasti. Bližší informace k této problematice jsme uvedli výše k bodům 2, 3 a 6 
tohoto podání. 

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 17674/2011, ze dne 
04.05.2011 k požadavku na vypracování nového hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) uvádí, že s tímto 
požadavkem nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Zákon č. 258/2000 Sb. ani prováděcí 
právní předpisy k tomuto zákonu nespecifikují požadavky na zpracování HIA. 
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Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK resp. zpracovatelem HIA k ZÚR, a to s přihlédnutím 
ke skutečnosti, že ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo jiné stanoví zejména základní 
požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona
v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu
s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost 
obcí.

K dané námitce směřuje podmínka č. 2 stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního zákona ve 
výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu ZÚR JMK, dle níž KHS JmK v rámci územně plánovací 
činnosti Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona
č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území (dále také „2. Vyhodnocení vlivů“) a z přílohy č. 3 této části, 
tj. HIA.

Podmínka reflektovala na skutečnost, že Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracované společností ATEM –
Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, IČ 27181278, mimo jiné pro 
lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice doporučila, aby byla vypracována podrobná akustická
a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného 
zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního 
podkladu měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ustanovení § 30 stavebního zákona.

Dále KHS JmK odkazuje na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů a ZÚR deklarující nutnost
eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací konkrétních záměrů, mj. na úkoly pro 
územní plánování případně kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené pro 
předmětné záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v Politice územního rozvoje 
(dále také „PÚR“) a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně 
ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK.“

Střet záměrů v předmětné lokalitě lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu 
včetně návrhu opatření. Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už 
známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, 
přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných 
variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení 
limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

K bodům 8, 9, 10:

Tyto body se týkají posouzení vedení silnice R43 na území MČ Brno – Kníničky a území Brněnské přehrady
a mimoúrovňové křižovatky na území MČ Brno – Bystrc z hlediska dopadů na veřejné zdraví, včetně 
prašnosti a hlučnosti.

K problematice dopadů na veřejné zdraví uvádíme, že účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které 
optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti 
společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. Vlivem ZÚR 
JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen 
„HIA“), která je zpracována jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(dále jen „SEA“). Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se 
odehrává ve strategické rovině. Vlastní vyhodnocení se zabývalo celkovým řešením území z pohledu cílů 
ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, 
které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality ovzduší
a determinanty hlukové zátěže.
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Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. V současné fázi je cílem posoudit, do jaké míry je relevantní předpoklad, že se může jednat
o stavbu spojenou s určitými dopady na obyvatelstvo a jednotnou metodou porovnat varianty 
hodnocených záměrů, a to včetně varianty nulové. Strategické hodnocení má stanovit, která
z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, 
která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, který je autorizovanou osobou a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Co se týče mimoúrovňových křižovatek (dále jen „MÚK“) ve vztahu k posuzování - v dokumentaci SEA jsou 
předmětem hodnocení vymezené koridory záměrů. Koridory pro umístění nových tras dopravní 
infrastruktury jsou charakterizovány směrovým vedením osy koridoru a jeho šířkou, která může být v dílčích 
úsecích proměnlivá v závislosti na konkrétních územních podmínkách (viz kap. A.6.1. „Metodický postup“). 
Součástí posuzovaných koridorů jsou i příslušné MÚK. Např. v kap. A.6.2 „Popis a hodnocení variantních 
návrhů“ je koridor R43 v úseku D1-A Troubsko (D1) – Kuřim, varianta „Bystrcká“, popsán jako rychlostní 
čtyřpruhová silnice včetně překrytého úseku v dl. 1,48km, MÚK a všech souvisejících staveb. 

Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno obecně brát v úvahu všechny faktory, 
které mohou mít dopad na lidské zdraví. U silničních staveb se jedná zejména o vlivy hluku, znečištění 
ovzduší a dopravní nehody. V dokumentaci HIA v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“ 
jsou hodnoceny zejména vlivy hlukové zátěže a znečištění ovzduší pro jednotlivé koridory, jejichž součástí 
jsou i mimoúrovňové křižovatky. Konkrétně pro R43 je toto vyhodnocení uvedeno dle jednotlivých úseků
v kapitolách 4.4.2 – 4.4.4.

Je ovšem zřejmé, že v rámci hodnocení HIA není reálné provést podrobné vyhodnocení zdravotních rizik pro 
každý ze záměrů. Toto vyhodnocení je úkolem projektové přípravy příslušných staveb (zejména ve fázi EIA). 
Uvedené hodnocení v žádném případě nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být 
provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu. 

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 17674/2011, ze dne 
04.05.2011 k požadavku na vypracování nového hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) uvádí, že s tímto 
požadavkem nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Zákon č. 258/2000 Sb. ani prováděcí 
právní předpisy k tomuto zákonu nespecifikují požadavky na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK resp. zpracovatelem HIA k ZÚR, a to s přihlédnutím 
ke skutečnosti, že ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo jiné stanoví zejména základní 
požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona
v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu
s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost 
obcí.“
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K bodům 11 a 12:

Tyto body se týkají tzv. „optimalizované varianty R43“.

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena v 1. 
úseku Troubsko/Ostrovačice (D1) - Kuřim ve třech variantách - variantě „Bystrcká“ (D1-A), variantě 
„Boskovická“ (D1-B) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D1-C). Tato varianta byla v ZÚR v prostoru obce 
Veverská Bítýška řešena ve dvou alternativách jako východní a západní obchvat. Ve 2. úseku Kuřim – Černá 
Hora byla rychlostní silnice R43 řešena ve čtyřech variantách - variantě „Německá“ (D2-A), variantě 
„Malhostovická“ (D2-B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D2-D). Varianta 
„Optimalizovaná MŽP“ vzešla ze studie zpracované ing. Kalčíkem, pořizované a poskytnuté ministerstvem 
životního prostředí. 

Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR 
JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivu ZÚR JMK na veřejné zdraví 
(tzv. HIA). Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK - viz článek (52) textové části 
návrhu ZÚR JMK. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (projednávaném na veřejném projednání ve smyslu § 39 
stavebního zákona) byla informace o prověřovaných variantách zachována v odůvodnění v textové části
a ve výkrese II.4 „Výkres prověřovaných variant koridorů dopravní a technické infrastruktury“. 

Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů 
udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) zejména minimalizace negativních 
vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované 
varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová 
doprava).

Hodnocení variant dle jednotlivých kritérií zajišťují zpracovatelé ZÚR JMK, kterými jsou autorizované osoby. 
Obdobně hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, který je autorizovanou osobou
a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 
zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost 
jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 17674/2011, ze dne 
04.05.2011 k požadavku na vypracování nového hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) uvádí, že s tímto 
požadavkem nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Zákon č. 258/2000 Sb. ani prováděcí 
právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR, a to
s přihlédnutím ke skutečnosti, že ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo jiné stanoví 
zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení § 36 odst. 3 
stavebního zákona v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 
plánovací činnost obcí.“
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K variantě optimalizované v 1. úseku dále uvádíme:

Varianta „Optimalizovaná MŽP“ v úseku D1 (MÚK Ostrovačice) – Čebín až na drobné prostorové odchylky 
sleduje koridor varianty „Boskovické“ (D1-B). R43 v této poloze již nemůže dotvářet třístupňový ochranný 
systém města Brna. Oddálení trasy vyvolá navýšení dopravy na komunikační síti města Brna, hlavní podíl 
přepravních vztahů by přenášel velký a malý městský okruh. Nebyl by umožněn samostatný plnohodnotný 
obchvat města Kuřim. Z hlediska imisní zátěže suspendovaných částic PM10 (prašnost) je méně příznivá než 
varianta „Bystrcká“, z hlediska imisní zátěže ostatních látek je srovnatelná s ostatními variantami. Z hlediska 
nočního hluku je nejméně příznivou variantou.

Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Bystrckou“. 

V rámci projednání 2. Návrhu ZÚR JMK dle § 37 stavebního zákona byla uplatněna a vypořádána stanoviska 
dotčených orgánů následovně: Ministerstvo životního prostředí považuje všechny varianty z hlediska 
ochrany ovzduší za přijatelné, z hlediska ochrany zvláště chráněných území považují rovněž všechny 
varianty za přijatelné při dodržení podmínek obsažených v kapitole Dtextové části návrhu. KrÚ JMK, odbor 
dopravy požadoval ve svém vyjádření v případě, že varianta „Optimalizovaná MŽP“ bude vybrána jako 
výsledná varianta řešení, dořešit v ZÚR JMK propojení R43 se sítí krajských silnic v prostoru MÚK Čebín. 
Ministerstvo zemědělství z hlediska ochrany lesů ve svém stanovisku preferovalo variantu „Bystrckou“, 
ostatní varianty považovalo za méně vhodné, přesto přijatelné. Na základě vypořádání stanovisek 
dotčených orgánů nebylo rozhodnuto o tom, která z variant má být vybrána, nebyla tedy vypuštěna žádná
z variant. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami záměrů dopravní a technické 
infrastruktury a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 „doporučuje při úpravě 2. Návrhu ZÚR 
JMK zvolit variantu „Bystrcká“ v úseku Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim rychlostní silnice R43“. Ve smyslu 
výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního 
zákona. 

Ministerstvo dopravy i Jihomoravský kraj dlouhodobě preferují plánovanou R43 v bystrcké variantě. 
Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném 
projednání 2. Návrhu ZUR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 uvedlo, že se ztotožňuje se 
stanoviskem zastupitelstva JMK a podporuje bystrckou variantu, jejíž výhodnost potvrdil dopravní model. 
Považuje ji za optimální výsledek srovnání variant. Trasa je prověřena dopravním modelem i porovnáním 
několika variant. Jsou plánována technická opatření pro minimalizaci dopadů na životní prostředí.

K variantě optimalizované ve 2. úseku dále uvádíme:

Varianta „Optimalizovaná MŽP“ v úseku Kuřim – Černá Hora vyžaduje na rozdíl od ostatních variant realizaci 
tunelu, a to v délce 480 m. Z hlediska nočního hluku je tato varianta méně příznivá než varianty „Německá“
a „Malhostovická“. Nepříznivý je 60% rozsah záboru půdy v I. a II. třídě ochrany (ostatní varianty 30%, resp. 
40%). 

Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Malhostovickou“. 

Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). O dalších variantách 
nebylo rozhodnuto. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami záměrů dopravní
a technické infrastruktury a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 „doporučuje při úpravě 2. 
Návrhu ZÚR JMK zvolit variantu „Německá“ v úseku Kuřim – Černá Hora rychlostní silnice R43“. Ve smyslu 
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výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního 
zákona. 

Od r. 2006 probíhal proces EIA k rychlostní silnici R43 v úseku Kuřim – Svitávka, a to původně pro trasu
v poloze „německé dálnice“. Na základě zjišťovacího řízení byl proces EIA doplněn o další dvě varianty, pro 
které byla zpracována v červenci 2007 vyhledávací studie a následně v prosinci 2007 zveřejněna 
dokumentace EIA. Tento proces probíhal (jak je zřejmé i z časových údajů) bez přímé vazby na proces 
pořizování ZÚR JMK. V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“
a „Malhostovická“ jsou při realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí
i dopravní systém a byly tedy zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí 
vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí souhlasné stanovisko k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR 
JMK odpovídající variantě „Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při 
splnění podmínek uvedených v předmětném stanovisku.

Podatel o „Optimalizované“ variantě tvrdí, že má přednosti, které nemá žádná jiná trasa zvažovaná v ZÚR,
a uvádí své argumenty pro toto tvrzení. Uváděné argumenty však nejsou doloženy žádnými konkrétními 
údaji a nejsou ani jednoznačně dovoditelné z dokumentace ZÚR JMK, přinejmenším z části je proto lze 
považovat spíše za subjektivní názory podatele, neodpovídající zcela skutečnosti. 

Požadavek, že „R43 musí být obchvatem pro všechny obce v blízkosti koridoru R43“ nemá konkrétní oporu
v žádném zákonném ustanovení a bez definování, co přesně je myšleno pod pojmem „obchvat“, zcela vágní
a nenaplnitelný. Stejně tak je bez definice pojmu „obchvat“ neurčité a neověřitelné tvrzení, že určité vedení 
trasy „je důsledně řešeno jako obchvaty všech obcí na trase“. Trasa R43 navržená v ZÚR JMK se samozřejmě
k některým z vyjmenovaných obcí přibližuje více a k některým méně, ale vždy je vedena v poloze přípustné
z hlediska vlivů na životní prostředí, a to i z hlediska vlivů na zdraví obyvatel.

Tvrzení, že „Optimalizovaná“ varianta je nejvýhodnější, neboť umožňuje nejkratší a nejpřímější spojení 
Boskovic a Brna neodpovídá skutečnosti. Z podkladů zpracovaných Ing. Kalčíkem vyplývá, že tzv. 
„optimalizovaná trasa R43“ je v úseku Černá Hora – dálnice D1 (Ostrovačice) navržena v délce 30 km. Trasa 
R43 přes Bystrc v úseku Černá Hora – dálnice D1 (Troubsko) je navržena v délce 31,5 km. Aby byly obě trasy 
srovnatelné, tak je nutné do varianty „Optimalizované“ zahrnout i úsek dálnice D1 mezi výhledovou MÚK 
D1×R43, která je navržena v cca 182. km dálnice D1, a výhledovou MÚK D1×R43 ve variantě bystrcké, která 
je navržena v km 188,5 dálnice D1, tedy rozdíl činí 6,5 km. Ze srovnání tras R43 Boskovickou brázdou 
(celková délka = 30 km + 6,5 km = 36,5 km) a R43 v bystrcké stopě (celková délka = 31,5 km) vyplývá, že 
trasa v bystrcké stopě je kratší o 5 km a tedy uvedené tvrzení není pravdivé.

Deklarované důsledné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové dopravy do Brna je pravdivé je pro 
dopravu směřující ze severu na západ, pro ostatní směry toto tvrzení pravdivé není. Pokud budeme 
vycházet z materiálů Ing. Kalčíka, tak ve své studii převzal některé části z modelování dopravy v brněnské 
sídelní aglomeraci (studie DOPING), kde tranzitní doprava na vjezdu do Brna z celkového množství 30716 
voz./24 hod činí 5 758 voz./24 hod. a z toho je pouze 1 174 vozidel těžkých. Tedy požadované 
plnohodnotné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové dopravy se týká počtu 5 758 vozidel. 
Vycházíme-li ze směrového průzkumu firmy DOPING, který použil i Ing. Kalčík, tak doprava ze severu (R43) 
směrem na západ je ve výši 1 900 voz./24 hod. a to je vlastně předpokládané množství vozidel, které by 
využilo trasu R43 boskovickou brázdou, neboť ostatní tranzitní doprava ve výši 3 858 voz./24 hod. (5 758 –
1 900=3 858 voz./24 hod.) směřuje buď směrem jižním nebo východním a pro tato vozidla by trasa R43 
boskovickou brázdou znamenala dopravní závlek v délce 5 km. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že požadavek na důsledné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové 
dopravy do Brna je nesmyslný a budování R43 boskovickou brázdou pro 1 900 voz./24 hod. nereálné. 
Samozřejmě pokud by byla vyčerpána dopravní kapacita stávající silnice I/43 do Brna, tak by řidiči byli 
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nuceni hledat jiné náhradní trasy i za cenu závleku. V tomto případě by byla rozhodující kapacita stávající 
silnice I/43 a kapacita dálnice D1 v úseku Ostrovačice – Brno, která je již v současné době nevyhovující. 

Nesmyslné je i uvedené tvrzení, že optimalizovaná trasa R43 vyvede dopravu z Čebína a Hradčan 
na obchvaty. Doprava na stávající silnici II/385 je především zdrojová a cílová doprava do Brna, pokud by se 
jednalo o tranzitní dopravu, pak by řidiči využívali takové komunikace, které by je nejkratší cestou přivedly 
na dálnici D1, což v žádném případě není trasa stávající silnice I/43 přes Brno.

K bodu 13:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celkovou 
koncepci řešení. Z hlediska dopravní koncepce byly využity zejména generel dopravy a generel krajských 
silnic Jihomoravského kraje včetně dalších relevantních podkladů k dílčím řešením, mezi které byla zahnuta
i uváděná studie Ing. Kalčíka.

Prověřování variant rychlostní silnice R43 v ZÚR JMK je popsáno výše (viz body 11 a 12). Ze studie 
zpracované ing. Kalčíkem, pořizované a poskytnuté ministerstvem životního prostředí vychází varianta 
„Optimalizovaná MŽP“ (D1-C). 

Podatel uvádí povinnost pořizovatele „posoudit všechny navrhované varianty, jak jsou dokumentovány
a jak byly předloženy na krajský úřad JMK“. Taková povinnost však neplyne pořizovateli ze žádného 
právního předpisu. Naopak mechanické převzetí návrhu trasy z předmětné studie ing. Kalčíka nebylo možné 
vzhledem k jejím nedostatkům (viz níže).

Ke konkrétně zmíněné problematice vztahující se k napojení silnice Blanenské v Kuřimi v prostoru 
plaveckého areálu uvádíme, že v daném případě by se jednalo o místní komunikaci a požadované napojení 
tedy není vzhledem k podrobnosti předmětem řešení ZÚR.

V září 2009 uplatnilo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) v rámci projednání Návrhu ZÚR JMK 
požadavek na posouzení další varianty v úseku Kuřim – Sebranice, tou je právě Optimalizované vedení R43 
jako 4. varianta. Optimalizované vedení R43 navrhl ing. Kalčík pro MŽP jako koncept studie, aniž by tento 
koncept projednal s orgány veřejné správy zodpovědnými za dopravní infrastrukturu, kterými jsou 
Ministerstvo dopravy ČR (dále jen „MD“), Ředitelství silnic a dálnic a odbor dopravy Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje (dále jen „OD KrÚ JMK“). Dokumentace k optimalizované trase R43 zpracovaná Ing. 
Kalčíkem není zpracována v souladu se základním předpisem Ministerstva dopravy „Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací“, která specifikuje základní požadavky na zpracování různých 
stupňů projektové dokumentace.

Při příležitosti projednání části stanoviska MŽP k Návrhu ZÚR JMK svolal pořizovatel jednání, na němž bylo 
řešeno i Optimalizované vedení R43. K „Optimalizaci trasy R43 v úseku D1 – Kuřim – Černá Hora“ sdělil 
zástupce MD i OD KrÚ JMK, že tento koncept studie není v žádném případě relevantním dopravním 
podkladem, chybí řešení návaznosti na regionální (krajskou) dopravní síť, která slouží k zajištění dopravní 
obslužnosti daného území zejména u měst Brno a Kuřim. Zástupce MD dodal, že v minulosti bylo 
zpracováno již mnoho studií a tento koncept studie není v žádném případě relevantním dopravním 
podkladem. MD nebude tento podklad akceptovat, pokud nebude srovnatelný s ostatními, tj. na stejné 
technické úrovni. Zástupce OD KrÚ JMK sdělil, že z důvodu neřešení návaznosti na silnice II. a III. třídy, by
k tomuto podkladu vydal negativní stanovisko.

Projektant ZÚR tedy zohlednil předmětnou studii jako jeden z podkladů s přihlédnutím k tomu, že jedná se 
pouze o koncept studie, v níž chybí technické prověření návazností na regionální (krajskou) dopravní síť.
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MD ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 
2. Návrhu ZUR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 k předmětné studii uvedlo, že „Vzhledem
k zásadním rozporům s legislativou a k nedostatkům návrhu nelze studii považovat za relevantní podklad 
pro porovnání se sledovanými variantami. Studii považuje MD za účelový materiál, podporující zájmy 
zadavatele.“ Konkrétněji k nedostatkům uvádí následující:

„Z hlediska koncepce dopravy je tento návrh v zásadním rozporu se sledovanými koncepcemi:

- nerespektuje třístupňový ochranný systém města Brna,

- řešení pro město Kuřim předkládá v rozporu se schválenými plány, město navíc uzavírá 
mezi čtyřpruh na severu a západě a mezi šestipruh na jihovýchodě,

- chybí popis systému, není srovnatelným podkladem k výchozím variantám.

Z hlediska dopravně inženýrského je rozdělení tranzitu a nákladní dopravy založeno na osobní úvaze – řešení 
není podloženo modelovým stavem. Chybí vyhodnocení křižovatek a průpletů. Severní obchvat Kuřimi je 
navržen se třemi MÚK ve vzdálenostech v rozporu s ČSN. 

Z technického hlediska jsou nepřiměřené zásahy do lesních masivů v prostoru Malé Lhoty, mezi Lipůvkou
a Nuzířovem, není projednán přechod Vodní nádrže Brno, křížení řeky Svratky a Bílého potoka. Návrh nebyl 
projednán s dotčenými orgány ani s obcemi. 

Z hlediska finančního - odhad nákladů není podložen cenovými normativy. Na základě srovnání
s dokumentacemi obdobného významu a rozsahu lze konstatovat značné podhodnocení obou variant.

OD KrÚ JMK ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 
2. Návrhu ZUR č.j. JMK 62304/2011 ze dne 4.5.2011 uvedl, že neshledal v rámci řešení silnic II.a III. třídy
v ZÚR problém s využitím podkladů vyjmenovaných v zadání, mezi které patří i předmětná studie Ing. 
Kalčíka, s výjimkou řešení v prostoru Čebína, ke kterému KrÚ JMK OD požadoval (ve svém stanovisku při 
projednávání ZÚR JMK dle § 37 stavebního zákona) v případě, že varianta „Optimalizovaná MŽP“ bude 
vybrána jako výsledná varianta řešení, dořešit v ZÚR JMK propojení R43 se sítí krajských silnic v prostoru 
MÚK Čebín.

Závěrem souhrnně uvádíme, že pořizovatel nemá žádnou zákonnou povinnost posuzovat všechny 
navrhované varianty přesně v podobě „jak byly předloženy na krajský úřad JMK“ a že z důvodů výše 
uvedených nedostatků nebyl v případě předmětné varianty takový postup ani vhodný, ani účelný.

K bodu 14:

ZÚR mohou dle § 36 stavebního zákona vymezit plochy a koridory nikoli zóny. Pojem „klidová zóna“ není 
uveden mezi základními pojmy dle § 2 a 3 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že v tomto bodě není 
konkrétně uvedeno, o jaké plánované klidové zóny se jedná, případně v jaké dokumentaci jsou předmětné 
zóny obsaženy, ani není zřejmé, k jakému konkrétnímu území v rámci Brna se bod vztahuje, není možné 
tento bod věcně posoudit.

Vzhledem k tomu, že podatel uvádí vedení R43 „přes Brno“, byl prověřen pojem „klidová zóna“ ve vztahu
k územně plánovací dokumentaci města Brna. Pojem „klidová zóna“ se nevyskytuje ani v platném ani
v připravovaném územním plánu města Brna.

Dále byl prověřen ve vztahu k podání nejbližší obdobný pojem „oblast klidu“, zde se však jedná o kategorii 
ochrany přírody, která se vyskytovala v zákonných předpisech do r. 1992, takové oblasti tedy v současné 
době již plánovány být nemohou.
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K bodům 15 a 30:

Tyto body odůvodnění námitky (lišící se pouze v uváděném území, tj. Brno, resp. oblast Rozdrojovice –
Jinačovice – Moravské Knínice) se týkají rozporu s cíli územního plánování, kterými jsou dle podatele 
zajištění nerušeného rozvoje a omezování fragmentace krajiny. Jsou velmi obecné, argumentačně 
nepodložené a nespecifikují konkrétní problém vztahující se věcně k uvedenému území. Reagovat lze tedy 
pouze v obecné rovině.

Ve smyslu § 18 „Cíle územního plánování“ odst. 2 stavebního zákona územní plánování zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití
a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. „Nerušený rozvoj“ nelze zaměňovat s „udržitelným rozvojem území“ kterým je (ve 
smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona) vyvážený vztah územních podmínek tří pilířů – příznivého životního 
prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území. Důraz na vyvážený vztah 
podmínek ukládá sledovat všechny tři pilíře ve vzájemných souvislostech a návaznostech. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.

Zjištěné vlivy na sledované složky životního prostředí jsou souhrnně prezentovány v hodnotících tabulkách. 
Hodnotící tabulky jsou uvedeny v příloze dokumentace. Pro každý z posuzovaných záměrů byla zpracována 
samostatná tabulka uvádějící hodnocení daného záměru (plochy/koridoru) ve vztahu ke sledovaným 
složkám životního prostředí. V každé z prezentovaných tabulek jsou uvedena navrhovaná doporučení
k omezení či vyloučení identifikovaných negativních vlivů a závěr hodnocení. 

Dokumentace SEA vyhodnotila přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní 
prostředí, dokumentace HIA z hlediska vlivů na veřejné zdraví. Pro porovnání variant záměrů byla využita 
kritéria a podmínky pro rozhodování, zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území, aniž 
by jakkoliv byl některý z nich upřednostňován. V tomto konkrétním případě je porovnání variant rychlostní 
silnice R43 uvedeno dle jednotlivých úseků od str. 37 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK. 

Jako jedno z výše uvedených kritérií byla stanovena minimalizace fragmentace krajiny. Z hodnocení variant 
dle kritéria minimalizace nežádoucí fragmentace krajiny vyplývá, že v úseku R43 mezi dálnicí D1 a Kuřimí
k tomuto negativnímu jevu dochází zejména v případě variant vedených Boskovickou brázdou (tedy ne při 
podatelem uváděném „vedení R43 přes Brno“, resp. „v oblasti Rozdrojovice – Jinačovice – Moravské 
Knínice“), kdy koridor R43 prochází v rozsáhlém úseku volnou krajinou, kterou nepříznivě rozděluje. Je však 
třeba mít na zřeteli, že hledisko případné fragmentace krajiny je jen jedním z kritérií hodnocení výhodnosti 
varianty. Výsledná varianta je pak variantou, která se jeví jako nejpřijatelnější při zohlednění jak 
environmetálních kritérií (minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz 
apod.), tak také dopravně-inženýrských a technicko-ekonomických kritérií (přepravní funkce, dopravní 
účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy 
území atd.).

Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK - viz článek (52) textové části návrhu ZÚR 
JMK, kde je v rámci kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území uvedena mj. minimalizace 
nežádoucí fragmentace krajiny.
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K bodům 16 a 17:

Tvrzení, že by necitlivým územním plánováním („schválením R43 přes oblast Rozdrojovic“, resp. Jinačovic) 
byly znehodnoceny „plochy, které logicky mohou být stavebními pozemky“ je nekonkrétní. Z tohoto 
obecného vymezení není zřejmé, k jakým plochám se vztahuje. Rovněž tvrzení, že by díky R43 došlo
k závažnému znehodnocení rozvojových oblastí v oblasti od Bosonoh po Bystrc je nekonkrétní a není nijak 
odůvodněno, není zřejmé, k jakým „rozvojovým oblastem“ se tvrzení vztahuje.

Oblast jádrového města Brna byla mj. prověřována v rámci „Územní studie aglomeračních vazeb města 
Brna a jeho okolí“ (jeden z podkladů ke zpracování ZÚR JMK.), se závěrem, že rozvoj území v této oblasti je 
podmíněn realizací dopravního ochranného systému Brna.

ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů
v měřítku 1:100 000, ve kterém jednotlivé parcely nejsou zobrazitelné. Územní plán následně zpřesňuje 
vymezení záměrů obsažených v ZÚR nad katastrální mapou včetně výčtu dotčených parcel.

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byl koridor pro R43 prověřován ve variantách a po projednání s dotčenými orgány ve 
smyslu §37 stavebního zákona byla na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního 
prostředí doporučena jako výsledná varianta varianta „Bystrcká“. Informace o prověřovaných variantách 
zůstala zachována v textové části Odůvodnění.

Právě varianta „Bystrcká“ (týkající se bezprostředně také „oblasti od Bosonoh po Bystrc“) je přitom 
ve smyslu podatelem citovaného § 18 stavebního zákona soustavně a dlouhodobě sledována včetně 
komplexního řešení účelného využití a prostorového uspořádání navazujícího území v územně plánovacích 
dokumentacích. Je tedy zřejmé, že majitelé okolních pozemků jsou o záměru této silnice dlouhodobě 
informováni a dotčené pozemky nemohly být jako stavební pozemky určeny a ani jako potencionální 
stavební pozemky chápány.

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“

K bodu 18:

Záměr rychlostní silnice R43 byl prověřen ve variantách, v projednávané dokumentaci je v části Návrh 
obsažena vybraná varianta „Troubsko (D1) – Kuřim“. V Odůvodnění je první úsek označen „Úsek R43-1 
Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim“. Toto označení zahrnuje všechny varianty prověřované v rámci 
pořizování ZÚR JMK. Informace o prověřovaných variantách zůstala zachována v textové části Odůvodnění
v kap. C.4.1 Dopravní infrastruktura (od str. 32).

K bodům 19 a 21:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
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předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK -
viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK.

Dle metodického postupu hodnocení variant koridorů dopravní infrastruktury z hlediska vlivů na životní 
prostředí (jak je popsán v kapitole A.6.1) je předmětem hodnocení vymezený koridor záměru (v míře 
podrobnosti dané měřítkem ZÚR). Koridory pro umístění nových tras dopravní nebo technické 
infrastruktury vymezené v návrhu ZÚR jsou charakterizovány směrovým vedením osy koridoru a jeho 
šířkou, která může být v dílčích úsecích proměnlivá v závislosti na konkrétních územních podmínkách. 
Technické řešení není v rámci hodnocení zohledněno s výjimkou jasně definovaných tunelových úseků
a šířkového uspořádání záměrů dopravní infrastruktury. Pro každý koridor je metodou geografické analýzy 
zpracována bilance územních jevů („bilance environmentálních limitů“) v podobě podílu nebo absolutního 
zastoupení jevu v ploše koridoru. Základním zdrojem informací o území ve vymezených koridorech (a území 
přilehajícím) jsou údaje obsažené v ÚAP JM kraje. Výčet obcí či místních částí Brna uváděných v předmětné 
pasáži, z níž je podatelem citováno, resp. „částečnost“ jejich kontaktu s obytnou zástavbou je determinován 
tím, že hodnocení vlivu na obyvatelstvo (resp. kvalitu obytného prostředí) bylo provedeno na základě 
stanovení plochy zástavby dotčeného sídla v ploše příslušného koridoru (viz kap. A.10 „Netechnické 
shrnutí).

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Z porovnání variant v dokumentaci HIA (kap. 4.4. Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika) vychází 
varianta D1-A (tedy „bystrcká“) jako nejvhodnější, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové 
zátěže. Důvodem je větší efekt na odvedení dopravy z centra Brna. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatelem 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

V kapitole A.6.2 oddílu A je uvedeno: „Poloha koridoru ve variantě „Bystrcké“ vychází z předpokladu, že se 
tento úsek vedle převedení dálkové dopravy významným způsobem funkčně začlení jako součást vnějšího 
komunikačního systému města Brna a napomůže potřebnému prostorovému rozložení zdrojové a cílové 
dopravy směřující do Brna s cílem omezení rostoucího zatížení jádrového území a vnitřní komunikační sítě.“ 
Napadenou formulaci týkající se odvedení části tranzitní dopravy na str. 1 přílohy 1.1 dokumentace SEA –
Koridory a plochy dopravní infrastruktury lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Formulace
v položce „Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ bude upravena na následovné znění: „Nová komunikace odvede 
část tranzitní dopravy z jádrového území a vnitřní komunikační sítě města Brna (snížení hlukové zátěže 
obyvatelstva),… “, obdobně v položce „Ovzduší“ na znění: „Realizace záměru přispěje k odvedení části 
tranzitní dopravy z jádrového území a vnitřní komunikační sítě města Brna “.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) konstatuje, že „není věcně příslušným orgánem k volbě 
varianty vedení trasy R43 a posuzování záměrů z hlediska popisů odváděných druhů dopravy“. Ve svém 
stanovisku č.j. KHSJM 17674/2011 ze dne 04.05.2011 tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil,
a dále uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivu na 
veřejné zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem 
územního plánování je také vyhodnocení vlivu ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení 



71

vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem 
posuzování vlivu koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem 
posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy 3 zákona
č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území.

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

Pro úplnost KHS JMK uvádí, že z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměru 
připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím
k závěrům posouzení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 
zákona č. 100/2001 Sb.. Základním předpokladem souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví
v předrealizačních fázích resp. v rámci schvalovacích řízení pro konkrétní záměry tedy bude předložení 
důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavku stanovených právními předpisy na úseku ochrany 
veřejného zdraví.“

K bodu 20:

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. Stávající zátěž včetně aplikování veškerých možných 
konkrétních a účinných opatření k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. 
Ochrana veřejného zdraví je dle § 82 odst. 2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., v kompetenci KHS JMK. 
Z hlediska ochrany ovzduší 2. Návrh ZÚR JMK vychází z programu zlepšení kvality ovzduší dle § 7 odst. 9 
zákona č. 86/2002 Sb., který musí být v souladu s národním programem (§ 7 odst. 10 zákona č. 86/2002 
Sb.).

„Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“, které se zabývá vlivem této územně plánovací 
dokumentace na obyvatelstvo – veřejné zdraví, je zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
životní prostředí. Jedná se o strategický dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se 
odehrává ve strategické rovině. Při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, ale
s prokázanými vlivy na veřejné zdraví Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění 
požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější. 

Z porovnání variant v dokumentaci HIA (kap. 4.4. Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika) vychází 
varianta D1-A (tedy „bystrcká“) jako nejvhodnější, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové 
zátěže. Důvodem je větší efekt na odvedení dopravy z centra Brna. 
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Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatelem 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 17674/2011, ze dne 04.05.2011 tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že 
pochybil. Ve stanovisku dále uvádí: „Problematikou stávající zátěže se zabývají věcně a místně příslušné 
orgány veřejné správy. V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení 
vlivu na veřejné zdraví ve strategické rovině. 

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivu 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonu (zákon o posuzování 
vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a 
zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivu koncepce na životní prostředí,
z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro 
budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. 
ZÚR podléhají tomuto posuzování. 

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivu na veřejné zdraví a vlivu na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu; v návaznosti na stávající stupen poznání nelze
v současné době předjímat, jaká bude úroveň kvality ovzduší v době projednávání realizace záměru
a záměrů souvisejících, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době jejich realizace.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona c. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivu na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjištovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivu na veřejné zdraví.“

K bodu 22:

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých 
možných konkrétních a účinných opatření k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné 
správy. Ochrana veřejného zdraví je dle § 82 odst. 2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., v kompetenci Krajské 
hygienické stanice (dále jen „KHS JmK“).

KHS JmK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 17674/2011 ze dne 04.05.2011 nesouhlasí s konstatováním, že 
pochybila. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Problematikou stávající zátěže se zabývají věcně
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a místně příslušné orgány veřejné správy. V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo 
provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu; v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat, jaká bude úroveň kvality ovzduší v době projednávání realizace záměru
a záměrů souvisejících, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době jejich realizace.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví“ (dále jen „HIA“), která je zpracována jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
životní prostředí“ (dále jen „SEA“). Jedná se o strategický dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví
u koncepcí se odehrává ve strategické rovině.

Správnost hodnocení SEA a HIA zajišťuje skutečnost, že zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná 
osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na 
veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska 
ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

V dokumentaci HIA bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako lokalita s výraznou kumulací záměrů v území. Tato dokumentace doporučuje, aby byla 
vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak 
(v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví) návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této 
oblasti. Bližší informace k této problematice jsme uvedli výše k bodům 2, 3 a 6 tohoto podání.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku 
ochrany veřejného zdraví. Podrobné hodnocení je možné (jak plyne i ze stanoviska KHS) až v procesu EIA
a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad 
nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má 
naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být 
upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější.
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K bodům 23 – 28, 32, 33, 52, 53:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA (str. 186). Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu 
ZÚR JMK - viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části HIA jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá jako nástrojů hodnocení zdravotního rizika, kterými jsou odhad 
expozice, charakterizace rizika atd.. V žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí 
být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno v kap. 4.4.2. „Rychlostní silnice R43 v úseku D1 - Kuřim“ (str. 46) 
dokumentace HIA.

KHS ve svém stanovisku č.j. KHSJM 17674/2011, ze dne 04.05.2011 uvedla:

„Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení 
vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). 
Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního 
plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování“. (poznámka pořizovatele: Posuzování územně plánovací 
dokumentace - v tomto případě ZÚR JMK - je upraveno zvláštním ustanovením obsaženým v § 10i zákona
č. 100/2001 Sb..)

„Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“
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Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (znečištění 
ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR.

K bodům 29 a 34:

Napojení silnice R43 na severní obchvat Kuřimi ve variantě „Bystrcké“ umožňuje mimoúrovňová křižovatka 
(dále jen „MÚK“) Čebín. S ohledem na to, že jižní obchvat Kuřimi s napojením přes MÚK Moravské Knínice 
byl po projednání s dotčenými orgány ve smyslu § 37 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vypuštěn, je MÚK Moravské Knínice v ZÚR JMK 
nadbytečná. MÚK Moravské Knínice bude ze ZÚR JMK vypuštěna. Vypuštění předmětné MÚK Moravské 
Knínice je v souladu se stanoviskem Ministerstva dopravy jako dotčeného orgánu ve věci projednání 2. 
návrhu ZÚR JMK uplatněným pod č.j. 141/2011-910-UPR/2-Ma, ve kterém se uvádí, že se jedná o návrh 
zpracovatele s variantou jižního obchvatu Kuřimi, kterou Ministerstvo dopravy nepodporuje. V ostatních 
částech je grafická část v souladu s textovou částí.

Obecně k problematice mimoúrovňových křižovatek obecně uvádíme, že v dokumentaci SEA jsou 
předmětem hodnocení vymezené koridory záměrů. Tyto koridory pro umístění nových tras dopravní 
infrastruktury jsou charakterizovány směrovým vedením osy koridoru a jeho šířkou, která může být v dílčích 
úsecích proměnlivá v závislosti na konkrétních územních podmínkách (viz kap. A.6.1. „Metodický postup“). 
Součástí posuzovaných koridorů jsou i příslušné MÚK. Např. v kap. A.6.2 „Popis a hodnocení variantních 
návrhů“ je koridor R43 v úseku D1-A Troubsko (D1) – Kuřim, varianta „Bystrcká“, popsán jako rychlostní 
čtyřpruhová silnice včetně překrytého úseku v dl. 1,48km, MÚK a všech souvisejících staveb.

K bodu 31:

Tvrzení, že by díky R43 došlo k závažnému znehodnocení rozvojových oblastí je nekonkrétní a není nijak 
odůvodněno. Z tohoto obecného vymezení není zřejmé, k jakým „rozvojovým oblastem“ se tvrzení 
vztahuje. 

Oblast Rozdrojovice – Jinačovice – Moravské Knínice byla mj. prověřována v rámci „Územní studie 
aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí“ (jeden z podkladů ke zpracování ZÚR JMK.), se závěrem, že 
rozvoj území v této oblasti je podmíněn realizací dopravního ochranného systému Brna.

ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů
v měřítku 1:100 000, ve kterém nejsou zobrazitelné jednotlivé parcely. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byl koridor 
pro R43 prověřován ve variantách a po projednání s dotčenými orgány ve smyslu §37 stavebního zákona 
byla na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí doporučena jako 
výsledná varianta varianta „Bystrcká“. Informace o prověřovaných variantách zůstala zachována v textové 
části Odůvodnění.

Právě varianta „Bystrcká“ (týkající se bezprostředně správního území obce Jinačovice) je přitom ve smyslu
§ 18 stavebního zákona soustavně a dlouhodobě sledována v územně plánovacích dokumentacích, včetně 
komplexního řešení účelného využití a prostorového uspořádání navazujícího území. Je tedy zřejmé, že
v oblasti územního plánování nedochází k žádné změně, která by mohla mít neočekávaný vliv na (veřejně 
známé) rozvojové záměry sledované v územních plánech.

K bodu 35:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celková 
koncepce řešení. 
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Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena v 2 
úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách variantě „Německá“ (D2-A), variantě „Malhostovická“ (D2-
B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D2-D). Posouzení těchto variant
z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivu ZÚR JMK na veřejné zdraví (tzv. HIA). Při porovnání 
variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného 
rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) zejména minimalizace negativních vlivů na veřejné 
zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované varianty
a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová doprava).

Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Malhostovickou“. Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů 
(projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná
z hlediska ochrany ovzduší). Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami a ve svém 
usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 doporučilo zvolit variantu „Německou“. 

V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“ a „Malhostovická“ jsou při 
realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí i dopravní systém a byly tedy 
zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko
k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě 
„Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při splnění podmínek 
uvedených v předmětném stanovisku. 

Co se týče obytné výstavby v obcích Malhostovice a Drásov, ta je regulována územními plány vydanými 
zastupitelstvy těchto obcí. Vlastní rozvoj obcí byl navržen a projednán (a odsouhlasen zastupitelstvy obcí)
s tím, že v těchto územních plánech byla navržena dopravní plocha pro výstavbu rychlostní silnice R43 
(v trase „německé dálnice“) včetně opatření a staveb jako jsou protihluková opatření, mimoúrovňová 
křížení se stávajícími silnicemi a dalšími možnými územními souvislostmi. Krajský úřad žádný „souhlas
k dramatickému rozšíření obytné výstavby“ nedává. Souhlas uděluje KrÚ jen jako orgán ochrany ZPF (tj. 
odbor životního prostředí), a to pouze z hlediska záboru ZPF, nikoli odstupu od koridoru pro komunikace. 
Jako tzv. nadřízený orgán územního plánování pak dává KrÚ pouze stanovisko z hlediska zajištění 
koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy (tj. vazby na katastry sousedních 
obcí a širší území). 

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“

K bodu 36:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
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prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK -
viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK.

Výstupy z hodnocení SEA byly zohledněny v návrhu ZÚR v rámci úkolů pro územní plánování a kritérií
a podmínek pro rozhodování o změnách v území.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Správnost hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje 
skutečnost, že zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel 
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) 
stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Vlivy na obyvatelstvo z hlediska hlukové zátěže jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. 
„Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném 
úseku vychází, že z hlediska hlukové zátěže jsou varianty D2-A („Německá“) a D2-B (Malhostovická) 
příznivé.

V kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ (str. 55) dokumentace HIA je uvedeno: 
„Hlukové zatížení je v hodnocené oblasti mapováno v okolí stávající trasy silnice I/43 a podél silnic druhé 
třídy II/377, II/379. Nejvýznamnější hlukovou zátěž oblasti představuje silnice I/43. Z navržených variant se
s oblastí zatíženou hlukem z rychlostní komunikace střetává přibližně polovina trasy návrhu D2-C, návrhy 
D2-A a D2-B jsou vedeny mimo tuto oblast. Napadenou formulaci „Komunikace odvede část dopravní 
zátěže z centra dotčených obcí…“ lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Text v položce 
„Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na následovné znění: 
„Komunikace odvede část dopravní zátěže z centra obcí dotčených hlukovou zátěží z dopravy (zejména obcí 
na nevyhovující silnici I/43), avšak nově se bude přimykat …“.

V předmětné položce „Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ je dále uvedeno, že bude nutné odpovídajícímu 
protihlukovými opatřeními dodržet limity pro hlukovou zátěž - tvrzení, že budou porušeny limity hlučnosti 
je tedy nepravdivé.

K problematice údajného porušení limitů hlučnosti v prostoru Malhostovice – Drásov se podrobně vyjádřila 
Krajská Hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“), jejíž stanovisko je citováno níže. Pořizovatel v této 
souvislosti zdůrazňuje, že nelze srovnávat hodnocení SEA (a obdobně HIA), které se odehrává ve strategické 
rovině, s hodnocením EIA, kde je posuzován již konkrétní záměr. Jestliže dokumentace EIA upozorní na 
nějaký problém, nelze z toho dovozovat, že záměr (tzn. v tomto případě trasa R43) nemůže být dále 
sledován. Musí však být navržena (v prováděcí dokumentaci pro navazující řízení) taková opatření, aby byly 
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dodrženy podmínky stanovené v EIA, resp. v souhlasném stanovisku KHS JMK k dokumentaci záměru a jeho 
posudku.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 17674/2011 ze dne 04.05.2011, uplatněného v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil. V tomto stanovisku dále 
uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné 
zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního 
plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování 
vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou
i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy 3 zákona
č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území.

K dané věci KHS JmK dále uvádí, že k záměru „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim-Svitávka“ vydala v rámci 
zveřejněné dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. „EIA“) vyjádření 
ze dne 28. 1. 2008 č. d. BK/4141/2008/HOK v č. j. 742/2008/BK/HOK a v rámci zveřejnění posudku vyjádření 
ze dne 20. 1. 2010 č. d. BM/2666/2010/HOK v č. j. 7961/2009/BM/HOK.

V předložené dokumentaci i posudku nebylo uvedeno (jak se tvrdí v námitce), že i při maximálním 
zahloubení trasy „německé“ varianty (v dokumentaci a posudku tzv. varianta 1) v prostoru Malhostovice-
Drásov budou porušeny limity hlučnosti. 

Konkrétně z dokumentace a následného posudku předmětného záměru vyplynulo, že v okolí km cca 19,500 –
20,500 vpravo a vlevo předmětná trasa R43 prochází mezi východním okrajem Drásova a západním okrajem 
Malhostovic a v tomto území přechází ze zářezu do násypu. Protihlukové stěny bude nutno situovat na 
hraně zářezu a v násypovém úseku pak na krajnici komunikace. Výpočet, který byl proveden pro výhledový 
rok 2035, signalizuje mírné překročení hygienických limitů hluku u okraje zástavby Malhostovic vpravo
i v situaci s PS (v = 4m), a proto se dále uvádí, že v dalším stupni PD bude optimalizován předběžný návrh 
protihlukových stěn na základě podrobného modelu území a rozsah protihlukových opatření bude třeba 
posílit (i výškově). Konkrétní stavebně technické řešení včetně účinných protihlukových opatření bude řešit 
až dokumentace stavby v navazujících řízeních podle stavebního zákona.

Proto KHS JmK vydala souhlasná vyjádření k dokumentaci záměru „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim-
Svitávka“ a k jeho posudku s podmínkami, v nichž mimo jiné požadovala zpracovat podrobnou hlukovou 
studii a návrh protihlukových opatření optimalizovat tak, aby byl zajištěn reálný předpoklad splnění 
minimálně hygienických limitů hluku dle platných předpisů pro chráněné venkovní prostory staveb
a chráněné venkovní prostory, a to s ohledem na stávající i výhledový stav dle schválených územně 
plánovacích dokumentací. Tyto podmínky a další podmínky k ochraně veřejného zdraví jsou zakotveny ve 
stanovisku MŹP č. j. 106072/ENV/10 ze dne 21. 12. 2010. 

Hlučnost v předmětném prostoru Malhostovice – Drásov byla posouzena v dokumentaci Hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví, které je součástí „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“ (tzv. „SEA“), a to
v části hodnotící umístění variant záměru R43 úseku Kuřim – Černá Hora. 
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Posouzení hlučnosti v rámci celé SEA pro obce Malhostovice a Drásov považuje KHS za dostatečné. SEA je 
součástí koncepčního dokumentu, který dává možnost umístění stavby v uvažovaném koridoru i z hlediska 
zajištění ochrany veřejného zdraví.

Postupné zpřesňování situování záměru bude prováděno v rámci zpracování dalších stupňů územně 
plánovacích dokumentací, kdy bude optimalizován návrh protihlukových opatření, která musí zajistit splnění 
zákonných hygienických limitů hluku.“

K bodu 37:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK -
viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Vlivy na ovzduší jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice
a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že hlediska 
znečištění ovzduší lze hodnotit riziko celkově jako nízké či přijatelné, a to ve všech variantách.

Koncepčním hlediskem se rozumí celkové pojetí v protikladu k pojetí dílčímu, lokálnímu, tedy vliv stavby 
jako celku v rámci širšího území, výsledné „vyvážení“ vlivů negativních (zde uváděné lokální zvýšení emisní 
zátěže v lokalitách, kde se trasa přibližuje obytné zástavbě) a pozitivních (snížení dopravní zátěže a s tím
i související emisní zátěže v některých obcích, zejména obcích při stávající nadměrně zatížené silnici I/43, 
kde vzhledem k dnešní blízkosti zástavby již mnohdy nelze realizovat technická opatření ke zlepšení 
situace).

Napadenou formulaci „Snížení emisní zátěže z dopravy v centrech dotčených obcí“ lze v této souvislosti 
považovat za nepřesnou. Text v položce „Ovzduší“na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na 
následovné znění: „Snížení emisní zátěže z dopravy v centrech obcí dotčených touto zátěží (zejména obcí na 
nevyhovující silnici I/43)“.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 17674/2011 ze dne 04.05.2011, uplatněného v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil. Ve stanovisku uvádí: 
„V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je 
také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí 
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dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona
č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 
tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR 
podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

K bodu 38:

Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých možných konkrétních a účinných opatření
k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. Ochrana veřejného zdraví je dle § 82 
odst. 2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., v kompetenci KHS JMK. Z hlediska ochrany ovzduší 2. Návrh ZUR JMK 
vychází z programu zlepšení kvality ovzduší dle § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb., který musí být v souladu
s národním programem (§ 7 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.). Dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví“ (dále jen „HIA“), která je součástí dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(dále jen „SEA“), obsahuje opatření, které plní koncepce ZÚR JMK ve vztahu k relevantním koncepcím a to:

a) na národní úrovni zejména pro naplňování referenčního cíle „zvyšovat kvalitu ovzduší cestou snižování 
emisí škodlivin a snižovat plochu území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší“ ze strategických 
dokumentů NEHAP (Akční plán zdraví a životního prostředí ČR)

b) SPŽP (Státní politika životního prostředí ČR) a Zdraví 2001 (Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“).

c) na krajské úrovni zejména pro naplňování relevantních opatření z „Integrovaného programu ke zlepšení 
kvality ovzduší Jihomoravského kraje“. 

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“ je 
zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument
a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině. Vlastní 
vyhodnocení se zabývalo celkovým řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly 
zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. 
Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality ovzduší. V rámci posouzení suspendovaných částic byl 
zohledněn zákonem stanovený imisní limit PM10 i připravovaný imisní limit PM2,5.
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Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

K problematice zpracování HIA Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (dále jen KHS) uvedla, že 
zákon č.258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky na 
zpracování HIA. Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivu na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA bylo dohodnuto 
na základě jednání mezi KÚ JMK, KHS JMK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. 
Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivu na veřejné zdraví
u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících 
řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, považuje KHS zpracování HIA za dostatečné. Je 
potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví.

Doklad o dodržení limitních hodnot může orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“) vyžadovat až
v následujících řízeních o umístění záměrů (EIA a další). Základním předpokladem souhlasu OOVZ s realizací 
záměru je pak průkaz o dodržení veškerých požadavků, které jsou stanoveny právními předpisy na úseku 
ochrany veřejného zdraví.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (včetně vlivů 
znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

KHS ve svém stanovisku č.j. KHSJM 17674/2011 ze dne 04.05.2011 uvedla:

„V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je 
také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona
č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 
tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR 
podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru.
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Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

K bodu 39:

V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“ a „Malhostovická“ jsou při 
realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí i dopravní systém a byly tedy 
zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko
k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě 
„Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při splnění podmínek 
uvedených v předmětném stanovisku. 

Koridor R43 je v úseku Kuřim – Černá Hora vymezen v šířce 600 m. Tato šířka je dostatečná, aby umožnila 
upřesnění v navazující územně plánovací dokumentaci (územním plánu) a umístění trasy v navazujících 
povolovacích řízeních se splněním podmínek uvedených v předmětném stanovisku Ministerstva životního 
prostředí.

Přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní prostředí vyhodnotila 
dokumentace SEA. Zjištěné vlivy na sledované složky životního prostředí jsou souhrnně prezentovány
v hodnotících tabulkách, které jsou uvedeny v příloze dokumentace. Ve vztahu k oblasti Zlobice je v položce 
„příroda a krajina“ u variant D2-A („Německá“) a D2-B („Malhostovická“) uvedeno „v blízkosti PP Zlobice 
(EVL Zlobice)“. Je však třeba mít na zřeteli, že hledisko vlivů záměru na přírodu a krajinu je jen jedním
z kritérií hodnocení výhodnosti varianty. Výsledná varianta je pak variantou, která se jeví jako 
nejpřijatelnější při zohlednění jak environmetálních kritérií (minimalizace negativních vlivů na veřejné 
zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz apod.), tak také dopravně-inženýrských a technicko-ekonomických 
kritérií (přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního 
významu se zohledněním obsluhy území atd.).

Tvrzení uvedené podatelem o nepřijatelnosti trasy R43 v „německé“ trase není pravdivé, vzhledem k tomu, 
že MŽP vydalo výše uvedené souhlasné stanovisko k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka 
ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající 
variantě „Německá“).

Z vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území NATURA 2000, které je součástí 2. Návrhu ZÚR JMK vyplývá, že 
předložená koncepce „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“ nemá významný negativní vliv na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti a to vzhledem k tomu, že neobsahuje záměry s významně 
negativním vlivem ani územní rezervy, které nejsou vymezeny v rozsahu, který zachová možnost řešení bez 
negativního vlivu nebo s nejmenším možným negativním vlivem na území Natura 2000, a pro které je 
nemožné přijmout potřebná kompenzační opatření.

K bodu 40:

Tento bod se týká přírodní památky Krkatá Bába, která se nachází na k.ú. Lubě.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
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prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. 

K rychlostní silnici R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných 
záměrů“ dokumentace SEA (od str 186). Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK 
prověřeny všechny známé varianty, tedy i „známé alternativní trasy, které se PP Krkatá bába vyhýbají“. Ve 
2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena ve 2. 
úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách. V rámci hodnocení vlivů na přírodu a krajinu
v dokumentaci SEA nebyly přírodní památky včetně jmenované přírodní památky Krkatá Bába opomenuty. 
Konkrétně v kap. A.6.2 v části týkající se úseku Kuřim – Černá Hora se uvádí: „Realizace záměru je ve všech
předložených variantách spojena s potenciálně významnými negativními vlivy ve vztahu k zájmům ochrany 
přírody a krajiny. Dotčeny budou skladebné části ÚSES - koridory ve všech variantách kříží regionální 
biokoridor. Koridor ve var. D2-A estakádou překračuje území PP Krkatá bába a je v kontaktu s PP Drásovský 
kopeček, PP Malhostovická pecka, PP Čtvrtky za Bořím. Koridor var. D2-B, D2-C a D2-D zasahuje do území PP 
Čtvrtky za Bořím. Koridory ve všech variantách vytváří územní podmínky pro vedení trasy mimo území 
uvedených ZCHÚ či pro minimalizaci vlivu na tato území.“

Rovněž na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA – Koridory a plochy dopravní infrastruktury je v položce 
„Příroda a krajina“ uveden jmenovitě „průchod PP Krkatá bába“.

Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK - viz článek (52) textové části návrhu ZÚR 
JMK, kde je v rámci kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území uvedena mj. minimalizace 
negativních vlivů na přírodní hodnoty a krajinný ráz dotčeného území.

K historii trasování „německé dálnice“ Vídeň – Brno – Vratislav uvádíme následující informace (čerpáno
z publikace „Stavby, kterým doba nepřála“ - Ředitelství silnic a dálnic, 2006). „Původně se počítalo s tím, že 
hluboká údolí říčky Lubě a Hlubockého potoka překoná dálnice dvěma železobetonovými obloukovými 
mosty. V případě stavby mostů v této podobě by došlo k likvidaci přírodní památky Krkatá Bába. Proto 
přistoupil Ing. Dr. Lorenz k rozdělení dálnice do dvou samostatných těles. Osy samostatných těles byly od 
sebe vzdáleny cca 140 m, přírodní památka Krkatá bába by se nacházela mezi těmito tělesy. Tím by došlo
i k rozdělení mostů a byly by postaveny čtyři samostatné mosty. Po vypuknutí válečného konfliktu byl projekt 
mostů přehodnocen a konstrukce mostů změněna na mosty betonové s malým rozpětím oblouků obložených 
velkými kamennými kvádry. Jednalo se o poněkud archaické řešení. Při stavbě takovýchto mostů nebylo 
třeba velké množství oceli, která byla přednostně dodávána pro vojenské účely. Na jaře 1940 je rozhodnuto 
postavit prozatím pouze jedno ze samostatných dálničních těles a provoz po něm vést dočasně obousměrně. 
Stavební práce na stavbě dálnice probíhají až do počátku roku 1942, kdy byly k 30. 4. 1942 zastaveny.“

Přírodní památka Krkatá Bába byla v r. 2004 podrobena botanickému průzkumu vzhledem k tomu, 
že předmětem ochrany je lokalita s výskytem přírodních teplomilných společenstev. Při průzkumech byl 
kladen zvláštní zřetel na koridor vymezený pro plánovaný průchod rychlostní silnice R43 s jeho 
bezprostředním okolím a na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin v daném území. Plocha přírodní 
památky je přibližně ve své polovině rozdělena asi 50 m širokým koridorem, kde ve 40. letech 20. století 
probíhaly přípravné práce pro stavbu tzv. Německé dálnice. V tomto pruhu byl v minulosti vykácen lesní 
porost. V současné době je koridor stěží rozeznatelný. Na sledované ploše vymezené pro realizaci rychlostní 
silnice R43 a v jejím bezprostředním okolí nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin. V případě 
průchodu rychlostní silnice přírodní památkou nebude přímo dotčena botanicky nejhodnotnější plocha, 
která se nachází v jižní části. Průchod rychlostní silnice bude veden na estakádě, proto by při výstavbě 
nemuselo dojít k narušení přírodní památky. Konkrétní poloha pilířů bude stanovena až při územním řízení. 
V rámci kompenzačních opatření by byly realizované biotechnické zásahy dle schváleného plánu péče
o chráněné území.
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Z výše uvedeného vyplývá, že již v minulosti byly hledány možnosti, jak přírodní památku ochránit, resp. 
obejít, zároveň však také že vedení R43 v trase „německé dálnice“ ve vztahu k ochraně přírodní památky 
Krkatá bába je technicky řešitelné na soudobé úrovni tak, aby tato památka zůstala nedotčena.

K bodu 41:

Tvrzení, ze kterého vychází znění této námitky, vytrhává z kontextu hodnocení SEA jen dílčí hodnocení
k záměru R43 v úseku Kuřim - Černá Hora uvedené na str. 6 tabulkové přílohy 1.1 oddílu A. Účelově ovšem 
cituje jen první větu a zamlčuje následující větu, ze které je zřejmé, že na str. 6 není uvedeno závěrečné 
komplexní hodnocení z hlediska všech posuzovaných složek životního prostředí, cit.: „Souhrnné 
vyhodnocení variantně vymezených koridorů je uvedeno v kap. 6 textové části a v tabulkové příloze 2.2 SEA 
dokumentace“. V kapitole 6 je podrobně popsáno hodnocení všech prověřovaných variant v předmětném 
úseku včetně souhrnného doporučení zpracovatele SEA, ve kterém zpracovatel konstatuje, že vzhledem
k protikladným hodnocením z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je při konečném výběru
z prověřovaných variant nezbytné zohlednit vedle environmentálních kritérií i dopravně - inženýrská
a technicko - ekonomická kritéria. Zpracovatel 2. Návrhu ZÚR JMK toto doporučení respektoval, jak je 
zřejmé z textové části Odůvodnění v části uvádějící informace k výběru výsledné varianty (str. 43)
v předmětném úseku R43. 

Není přitom pravda, že „nedoporučení“ některé varianty zpracovatelem SEA na základě méně příznivého 
vlivu na některou z dílčích složek životního prostředí vylučuje navrhnout tuto variantu jako variantu 
výslednou, pokud jsou jiná kritéria příznivá a žádný z dotčených orgánů chránících veřejné zájmy tuto 
variantu nevyloučil. Konstatování týkající se hlediska dotčených orgánů vychází z výsledků projednávání 2. 
Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona, kdy se žádný z orgánů nevyjádřil k projednávaným 
variantám R43 negativně s výjimkou MŽP, které označilo za nepřijatelnou z hlediska ochrany ovzduší 
variantu D2-C „Obchvatovou“ (která byla z tohoto důvodu následně z dalšího výběru vyloučena). 

Tvrzení, že zpracovatel SEA „ignoroval klíčové otázky týkající se hlučnosti a prašnosti a dokonce své 
negativní stanovisko vydal i po nepřípustné manipulaci s těmito aspekty“ je nedoloženým subjektivním 
názorem. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou 
stavebního zákona. Jmenovitě k R43 je souhrnné vyhodnocení variantně vymezených koridorů (včetně vlivů 
na obyvatelstvo a ovzduší) uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“ 
dokumentace SEA (pro předmětný úsek konkrétně od str. 198), a to včetně shrnutí výsledků Vyhodnocení 
vlivů na veřejné zdraví (HIA), mj. z hlediska znečištění ovzduší a hluku. Dále je hodnocení jednotlivých vlivů 
ke všem posuzovaným variantám (opět ve členění podle vymezených úseků R43) uvedeno v tabulkové 
příloze 2.2 SEA dokumentace“ a dílčí hodnocení k záměru R43 v úseku Kuřim - Černá Hora od str. 6 
tabulkové přílohy 1.1 oddílu A. V dokumentaci HIA, která je součástí dokumentace SEA, jsou vlivy na 
obyvatelstvo z hlediska znečištění a hlukové zátěže dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. 
„Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Návaznost jednotlivých úseků R43 mezi sebou a na síť silnic nižších tříd byla posuzována jako jedno z kritérií
a podmínek pro rozhodování, zohledňujících základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území, a to
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z hledisek dopravně – inženýrských, garantovaných zpracováním této problematiky příslušnou 
autorizovanou osobou.

K napadené „nespecifické podpoře politickým orgánem Jihomoravským krajem“, která údajně nemá oporu 
ve stavebním zákoně, uvádíme, že dle § 7 odst. 2 stavebního zákona vydává ZÚR zastupitelstvo kraje (tedy 
orgán kraje), a to v samostatné působnosti. Návrh na vydání ZÚR s jejich odůvodněním předkládá 
zastupitelstvu kraje krajský úřad (§ 41 stavebního zákona). Je tedy zřejmá provázanost pořizování ZÚR jako 
výkonu státní správy, s následným vydáním ZÚR cestou samosprávného orgánu, a tedy že je třeba, aby 
pořizovatel ZÚR JMK jako „předkládající“ znal a v mezích právních předpisů a stanovisek dotčených orgánů 
zohledňoval vůli „politického orgánu“, neboť tento může případně ZÚR z důvodu „politického nesouhlasu“ 
nevydat. Zároveň však plyne z § 41 odst. 2 stavebního zákona zastupitelstvu kraje povinnost před vydáním 
ZÚR si ověřit, zda nejsou v rozporu s politikou územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů nebo
s výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem ministerstva.

„Nepravdivost“ dlouhodobé územní ochrany je subjektivním názorem podatele. Trasa byla v Územním 
plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace (dále jen „ÚPN VÚC BSRA“) jako 
nadřazené územně plánovací dokumentaci zakreslena a podle soudobých výkladů jako závazná uplatňována 
do územních plánů příslušných obcí jak jejich pořizovateli (vesměs okresními úřady a následně úřady obcí
s rozšířenou působností), tak nadřízenými orgány (ministerstvem pro místní rozvoj a krajským úřadem). 

Zároveň byla v územně plánovacích i jiných podkladech předmětná rychlostní silnice nejen ověřována
v trase odpovídající ÚPN VÚC BSRA či v subvariantách, ale byla rovněž studována možnost jiných reálných 
řešení. Jak zpracovatelé Územní prognózy Jihomoravského kraje včetně zpracovatele SEA dokumentace
a Generelu dopravy, tak zpracovatelé Vyhledávací studie vedení R43 Boskovickou brázdou dospěli
k podpoře realizace trasy rychlostní silnice R43 v úseku mezi Troubskem a Kuřimí přes Brno – Bystrc. Dle 
uvedených územně plánovacích podkladů bylo komplexně prověřeno vedení rychlostní silnice R43 a byla 
potvrzena trasa rychlostní silnice R43 vedená v trase „německé dálnice“ dle ÚPN VÚC BSRA.

Na faktu, že příslušná územní ochrana pro tuto trasu byla dlouhodobě zajišťována v územních plánech 
většiny trasou dotčených obcí a to i z pozice KrÚ JMK jako nadřízeného orgánu územního plánování, nic 
nemění ani současné rozsudky Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) rušící některé územní plány (např. 
územní plán města Brna) v části vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R43 na základě výkladu ke způsobu 
vymezení trasy R43 a tím i její závaznosti v ÚPN VÚC BSRA odlišného od výkladu platného v době pořizování 
těchto územních plánů.

Je však třeba mít na zřeteli, že „dlouhodobá územní ochrana“ trasy R43 ve variantě „Německé“ je jen 
jednou z „doplňujících“ položek uvedených v rámci odůvodnění jejího výběru, přičemž ve srovnání
s výsledky vyhodnocení variant dle aplikovaných kritérií a podmínek pro rozhodování a se stanovisky 
dotčených orgánů jde o argument spíše podpůrný, nikoliv však zásadní či rozhodující. 

K bodu 42:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešením území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví (a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů) ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní 
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nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality 
ovzduší a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

V dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „dokumentace HIA“), která je součástí 
dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“. Vlivy na obyvatelstvo z hlediska 
hlukové zátěže jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice a charakterizace 
rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že z hlediska hlukové zátěže 
jsou varianty D2-A („Německá“) a D2-B (Malhostovická) příznivé.

V kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ (str. 55) dokumentace HIA je uvedeno: 
„Hlukové zatížení je v hodnocené oblasti mapováno v okolí stávající trasy silnice I/43 a podél silnic druhé 
třídy II/377, II/379. Nejvýznamnější hlukovou zátěž oblasti představuje silnice I/43. Z navržených variant se
s oblastí zatíženou hlukem z rychlostní komunikace střetává přibližně polovina trasy návrhu D2-C, návrhy 
D2-A a D2-B jsou vedeny mimo tuto oblast. Napadenou formulaci „Komunikace odvede část dopravní 
zátěže z centra dotčených obcí…“ lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Text v položce 
„Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ na str. 7 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na následovné znění: 
„Komunikace odvede část dopravní zátěže z centra obcí dotčených hlukovou zátěží z dopravy (zejména obcí 
na nevyhovující silnici I/43), avšak nově se bude přimykat …“.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 17674/2011 ze dne 04.05.2011, uplatněného v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil. Ve stanovisku uvádí: 
„V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je 
také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona
č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 
tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR 
podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 



87

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a o 
jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů 
připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k 
závěrům posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 
zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodu 43:

V podání je v tomto bodě (zřejmě chybně) uvedena varianta D2–A (což je označení pro variantu 
„Německou“), dále se však hovoří o variantě „Malhostovické“ a též z uvedeného čísla strany 7 a z citace 
textu dovozujeme, že se bod vztahuje k variantě D2-B („Malhostovické“).

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešením území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví (a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů) ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní 
nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality 
ovzduší a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.
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Vlivy na ovzduší jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice
a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že hlediska 
znečištění ovzduší lze hodnotit riziko celkově jako nízké či přijatelné, a to ve všech variantách.

Koncepčním hlediskem se rozumí celkové pojetí v protikladu k pojetí dílčímu, lokálnímu, tedy vliv stavby 
jako celku v rámci širšího území, výsledné „vyvážení“vlivů negativních (zde uváděné lokální zvýšení emisní 
zátěže v lokalitách, kde se trasa přibližuje obytné zástavbě) a pozitivních (snížení dopravní zátěže a s tím
i související emisní zátěže v některých obcích, zejména obcích při stávající nadměrně zatížené silnici I/43, 
kde vzhledem k dnešní blízkosti zástavby již mnohdy nelze realizovat technická opatření ke zlepšení 
situace).

Napadenou formulaci „Snížení emisní zátěže v zastavěných územích dotčených obcí“ lze v této souvislosti 
považovat za nepřesnou. Text v položce „Ovzduší“na str. 7 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na 
následovné znění: „Snížení emisní zátěže z dopravy v zastavěných územích obcí dotčených touto zátěží 
(zejména obcí na nevyhovující silnici I/43)“.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 17674/2011 ze dne 04.05.2011, uplatněného v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil. Ve stanovisku uvádí: 
„V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a o 
jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

K bodu 44:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů.
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Není pravda, že by zpracovatel SEA „zcela rezignoval na posouzení koridoru vymezeného v ZÚR“. Koridory 
dopravní infrastruktury, tedy konkrétně i variantní koridory pro silnici R43, jsou v dokumentaci SEA popsány
a vyhodnoceny zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“, dále např. v podatelem 
citované příloze 1.1 – Koridory a plochy dopravní infrastruktury a příloze 2.2. – Hodnocení variantně 
vymezených koridorů. Jak je popsáno v úvodu kapitoly A.6, „hodnocení vlivů na životní prostředí je 
metodicky založeno na hodnocení variant v míře podrobnosti dané měřítkem ZÚR. Míra podrobnosti 
hodnocení jednotlivých vlivů odpovídá míře podrobnosti, v jaké je konkrétní jev (záměr) v rámci ZÚR 
definován nebo vymezen“. Je zjevné, že rovněž uváděná opatření SEA, formulovaná na základě tohoto 
hodnocení, mohou odpovídat pouze uvedené podrobnosti. K úrovni posuzování vlivů na životní prostředí
vlivů na veřejné zdraví ve vazbě na jednotlivé fáze těchto procesů se vyjádřila podrobněji KHS JMK v níže 
citovaném stanovisku.

Hodnocení SEA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

KHS JMK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 17674/2011 ze dne 04.05.2011uplatněném v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK uvedla, že „v rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo 
provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního 
zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, 
jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování 
vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou
i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast
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Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodu 45:

Uvedený obrázek 17 je nazván „Umístění záměru – silnice R43 v úseku D1- Kuřim. Jedná se o schéma, 
zobrazující (jak je uvedeno v názvu) pouze umístění záměru v měřítku malé podrobnosti. Zároveň je z názvu 
obrázku zjevné, že se jedná o zobrazení úseku D1 – Kuřim. Podatelem napadený úsek označený D2-D je 
součásti jiného úseku, a to úseku Kuřim – Černá Hora.

Podstatnou skutečností je však především to, že hodnocení vlivů na životní prostředí (a stejně tak 
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví jako jeho součást) je metodicky založeno na hodnocení celého obsahu 
ZÚR, v míře podrobnosti dané měřítkem výkresové části ZÚR JMK (měřítko 1:100 000). 

Z uvedeného je zřejmé, že způsob zákresu napadeného úseku v předmětném obrázku je ve vztahu
k vlastnímu posuzování irelevantní.

K bodu 46:

K uvedené problematice zpracování dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „HIA“) ve 
vztahu k znečištění ovzduší se jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví vyjádřila Krajská hygienická 
stanice (dále jen „KHS JmK“). S námitkou, že je posouzení HIA zatíženo tak vážnou chybou, že je 
nepoužitelné a musí být přepracováno, KHS JmK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 17674/2011 ze dne 
04.05.2011 nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Údaje o kvalitě ovzduší jsou uvedeny
v části 2.2.2. HIA včetně odkazů na zdroje dat. V HIA bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve 
strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

K dané námitce směřuje podmínka č. 2 stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního zákona ve 
výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20. 7. 
2010 vydaného pod číslem jednacím 6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu 
BM/33103/2010/odbHOK, dle níž KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů a z přílohy č. 3 této části, tj. HIA.
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Podmínka reflektovala na skutečnost, že HIA, mimo jiné pro lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice, 
doporučila, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů
a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel 
žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu měly být zohledněny v územní studii 
ve smyslu ustanovení § 30 stavebního zákona.“

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá dokumentace HIA, která je zpracována jako 
součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (dále jen „SEA“). Jedná se
o strategický dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině.

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Na str. 47, na kterou je podatelem odkazováno, se nachází obrázek a text, který se vztahuje k rychlostní 
silnici R43 v úseku D1 – Kuřim. Z podatelem jmenované oblasti „v mnoha obcích v pásu od Troubska, 
Ostopovic až po Holubice“ je tedy v této souvislosti její větší část irelevantní.

V dokumentaci HIA bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako lokalita s výraznou kumulací záměrů v území. Jak již bylo zmíněno ve stanovisku KHS, 
tato dokumentace doporučuje, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím 
všech záměrů a následně pak (v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví) návrh opatření k ochraně 
obyvatel žijících v této oblasti. Bližší informace k této problematice jsme uvedli výše k bodům 2, 3 a 6 
tohoto podání.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku 
ochrany veřejného zdraví. Podrobné hodnocení je možné (jak plyne i ze stanoviska KHS) až v procesu EIA
a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad 
nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má 
naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být 
upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

K bodu 47:

K uvedené problematice zpracování dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „HIA“) ve 
vztahu k hlukovému zatížení se jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví vyjádřila Krajská hygienická 
stanice (dále jen „KHS JmK“). S námitkou, že je posouzení HIA zatíženo tak vážnou chybou, že je 
nepoužitelné a musí být přepracováno, KHS JmK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 17674/2011 ze dne 
04.05.2011 nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Údaje o stávající hlukové zátěži jsou 
uvedeny v části 2.2.4. HIA. V HIA bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
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č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

K dané námitce směřuje podmínka č. 2 stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního zákona ve 
výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20. 7. 
2010 vydaného pod číslem jednacím 6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu
BM/33103/2010/odb_HOK, dle níž KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů a z přílohy č. 3 této části, tj. HIA.

Podmínka reflektovala na skutečnost, že HIA, mimo jiné pro lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice 
doporučila, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů
a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel 
žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu měly být zohledněny v územní studii 
ve smyslu ustanovení § 30 stavebního zákona.“

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá dokumentace HIA, která je zpracována jako 
součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (dále jen „SEA“). Jedná se
o strategický dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině.

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kteým je autorizovaná osoba a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

V kapitole 2.2.4 dokumentace HIA je uvedeno, že „… na území Jihomoravského kraje jsou hlukově 
nejzatíženější následující oblasti …“ (následuje výčet těchto oblastí), přičemž v rámci oblastí s hustotou 
zalidnění nad 10 obyvatel/ha je uvedeno mj. Brno – katastrální území Bosonohy – D1 a Troubsko – D1. 

V dokumentaci HIA bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako lokalita s výraznou kumulací záměrů v území. Jak již bylo zmíněno ve stanovisku KHS, 
tato dokumentace doporučuje, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím 
všech záměrů a následně pak (v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví) návrh opatření k ochraně 
obyvatel žijících v této oblasti. Bližší informace k této problematice jsme uvedli výše k bodům 2, 3 a 6 
tohoto podání.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku 
ochrany veřejného zdraví. Podrobné hodnocení je možné (jak plyne i ze stanoviska KHS) až v procesu EIA
a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad 
nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má 
naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být 
upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

K bodu 48:

Z uvedené formulace není jasné, v čem konkrétně by měl spočívat chybný přístup zpracovatele „Hodnocení 
vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“.



93

Hodnocení HIA, které se zabývá vlivem této územně plánovací dokumentace na obyvatelstvo – veřejné 
zdraví, je zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. Jedná se o strategický 
dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině. Při 
strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví
Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku 
ochrany veřejného zdraví. 

Hodnocení SEA a HIA zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA 
zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu
§ 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 
územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů
a za jejich koordinaci.

K „dělbě občanů na občany dvou kategorií“ citujeme z rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 6 Ao 
6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011, v němž tento orgán uvedl: „Nejvyšší správní soud se naopak v návaznosti na 
svou předchozí judikaturu nemůže ztotožnit s námitkou navrhovatelů, že napadené opatření obecné povahy 
porušuje rovný přístup k různým obyvatelům a že provádí nepřípustnou volbu, kdo bude plánovaným 
rozšířením letiště více poškozen a kdo méně. Tuto obecnou výtku Nejvyšší správní soud musí v souladu se 
svou judikaturou i s podstatou územního plánování odmítnout“. Analogicky lze tento přístup aplikovat na 
trasu rychlostní komunikace, která bude obdobně součástí ZÚR jako opatření obecné povahy. V rozsudku se 
dále uvádí: … v procesu územního plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za 
současné záruky dosavadních standardů života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu 
územního plánování dochází k vážení řady zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být 
rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před jinými při zachování právem předvídané proporcionality
a ochrany základních práv před svévolnými a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže
v rámci určitého území při zachování výše zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního 
zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje realizaci práva na samosprávu konkrétního 
územního celku.“

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 17674/2011, ze dne 04.05.2011 tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že 
je posouzení HIA zatíženo tak vážnou chybou, že je nepoužitelné a musí být přepracováno. Ve stanovisku 
dále uvádí: „Problematikou stávající zátěže území se zbývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy. 
V HIA bylo provedeno vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví ve strategické rovině. 

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivu 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonu (zákon o posuzování 
vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a 
zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivu koncepce na životní prostředí,
z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro 
budoucí povolení záměru uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. 
ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměru, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území.“

K bodu 49:

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá hodnocení HIA, které je zpracováno jako 
součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument, tj. hodnocení 
vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině. Při strategickém hodnocení se 
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nepracuje s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Z hlediska ochrany veřejného 
zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

K bodům 50 a 51:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celková 
koncepce řešení. 

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. 
K napadené variantě „Malhostovické“ uvádíme, že vznikla v rámci procesu EIA, který probíhal od r. 2006
k rychlostní silnici R43 v úseku Kuřim – Svitávka, a to původně pro trasu v poloze „německé dálnice“. Na 
základě zjišťovacího řízení byl proces EIA doplněn o další dvě varianty (z nichž jedna odpovídá právě trase 
„Malhostovické“), pro které byla zpracována v červenci 2007 vyhledávací studie a následně v prosinci 2007 
zveřejněna dokumentace EIA. Tento proces probíhal (jak je zřejmé i z časových údajů) bez přímé vazby 
na proces pořizování ZÚR JMK. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla 
rychlostní silnice R43 řešena ve 2. úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách - variantě „Německá“ 
(D2-A), variantě „Malhostovická“ (D2-B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ 
(D2-D). Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivů ZÚR JMK 
na veřejné zdraví (tzv. HIA). Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování 
zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) 
zejména minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, 
dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním 
obsluhy území (zdrojová a cílová doprava).

Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). Zastupitelstvo 
Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010
doporučilo zvolit variantu „Německou“. Ve smyslu výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK 
upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona, tj. varianta „Malhostovická“ není nadále 
sledována.

K bodu 54:

Tento bod se váže k otázce dopravní účinnosti trasy rychlostní silnice R43 v boskovické brázdě. Problém 
trasy R43 nespočívá v tranzitní dopravě, nýbrž v dopravě cílové a zdrojové, která v brněnské aglomeraci 
výrazně převažuje. Trasa v boskovické brázdě má nižší účinnost v samotné obsluze města Brna. Trasa R43
v poloze bystrcké nejlépe plní funkci nejen pro tranzitní dopravu, ale napomáhá i rovnoměrnějšímu 
rozložení dopravy zdrojové a cílové do Brna, takže veškerá doprava ze severu (I/43), ze západu (II/385)
a východu (II/379) pak není vedena do Brna jediným dopravním koridorem po stávající silnici I/43, ale trasa
R43 umožňuje její rozdělení do dvou dopravních koridorů a zároveň je zajištěno i odlehčení silnice I/42 
VMO.

Počty vozidel uvedené podatelem jsou vytrženy z kontextu uváděných dokumentací a jejich interpretaci bez 
vazby na další obsah těchto materiálů lze považovat za účelovou.
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Vliv trasy rychlostní silnice R43 na území města Brna a jeho okolí byl doložen materiálem zpracovaným 
firmou DOPING „Město Brno – kordon průzkumů IAD na vjezdech do města, 2004“ {včetně doplnění
o pentlogramy, 2005), který je jedním z podkladů vyjmenovaných v zadání ZÚR JMK. Tento materiál velmi 
podrobně pomocí směrových průzkumů IAD dokladoval celkovou dopravu na vjezdech do Brna a její 
rozdělení na tranzitní a zdrojovou a cílovou dopravu do Brna. Cca 80% dopravy na silnici I/43 přitom tvoří 
zdrojová a cílová doprava do Brna a jen cca 20% dopravy je dopravou tranzitní. i v následujících 
materiálech, které byly prozatím zpracovány, se vždy dochází k jednoznačnému závěru, že intenzita dopravy 
ze severu do Brna má narůstající tendenci a že i tzv. 80% zdrojové a cílové dopravy do Brna má významný 
negativní vliv na Velký městský okruh (VMO) - silnice I/42. Přitom VMO v městě Brně je budován především 
jako ochrana centra města před narůstající dopravou a tím i hlukem a imisemi. VMO v žádném případě není 
budováno pro potřeby tranzitní dopravy, má zajišťovat vnitroměstské dopravní vztahy mezi jednotlivými 
městskými částmi Brna. Poloha R43 v bystrcké stopě je z hlediska dopravního optimální polohou, neboť 
umožňuje zajistění dvou dopravních funkcí. R43 v poloze bystrcké umožňuje převést tranzitní dopravu 
od severu k jihu mimo VMO. V MÚK Troubsko pak dochází k dalšímu přerozdělení této tranzitní dopravy 
především ve směru jižním (jihozápadní tangenta) a dále západním a východním (D1). Zároveň trasa R43
v bystrcké stopě napomáhá výrazně lepšímu rozložení cílové a zdrojové dopravy v městě Brně, neboť 
umožní přímé zpřístupnění jednotlivých městských částí, aniž by nežádoucím způsobem zvyšovala intenzitu 
dopravy na VMO, což by v žádném případě neumožňovala trasa R43 v boskovické brázdě. Z trasy stávající 
silnice I/43 je možné výhodněji dosáhnout pouze cílů v severním segmentu města Brna s minimalizací 
zatížení VMO. Naopak nová trasa R43 v bystrcké stopě nabízí výhodnější dopravní obslužnost západní a jižní 
části města Brna opět bez nutnosti přitížení VMO. Budování trasy R43 v boskovické brázdě nepřináší 
dopravní efekt na VMO a tím tedy ani městu Brnu. Trasu R43 vedenou v boskovické brázdě by využila pouze 
část deklarované tranzitní dopravy. Pro cílovou a zdrojovou dopravu do města Brna znamená varianta 
boskovickou brázdou dopravní závlek cca o 10 km, a proto by byla využívána minimálně. Z dopravně-
inženýrského hlediska R43 v boskovické brázdě nesplňuje podmínky pro vybudování čtyřpruhové směrově 
rozdělené rychlostní silnice, nepředstavuje tak po stránce dopravního řešení srovnatelnou náhradu. R43
v boskovické stopě má však také velmi negativní vliv na dálnici D1 v úseku Ostrovačice – Troubsko, neboť 
tento úsek by byl právě přitížen peáží tranzitní dopravy, která by ze severu směřovala na jih a východ. Trasa
R43 v bystrcké stopě v kombinaci s jihozápadní tangentou odstraňuje tuto nežádoucí peáž na D1 včetně 
dalšího zahlcování křižovatek D1×I/52 a D1×D2. Technické řešení průchodu R43 v bystrcké stopě (hloubený 
tunel) umožňuje i bezproblémově převedení tranzitní dopravy přes městskou část Bystrc.

V březnu 2006 zpracovala firma ADIAS, s.r.o. dopravně inženýrské posouzení, jako podpůrný materiál, který 
měl dokladovat tu skutečnost, že byly neustále nesprávně interpretovány výsledky a závěry vyhledávací 
studie „Boskovická brázda“ (HBH Projekt spol. s r.o., 2005). Dopravně inženýrské posouzení bylo 
zpracováno pro dvě varianty varianta Boskovickou brázdou (varianta 2) a bystrckou stopou (varianta 1). 

Intenzity dopravy na rychlostní silnici R43 v úseku dálnice D1 – Kuřim se podle modelu IAD budou 
pohybovat v roce 2030:

– ve Variantě 1 mezi 19 a 24 tisíci vozidel za 24 hodin (podle úseku)

– ve Variantě 2 mezi 11 a 13 tisíci vozidel za 24 hodin. 

Toto dopravně inženýrské posouzení je součástí dokumentace EIA „Silnice I/43 Troubsko – Kuřim“. V obou 
případech se předpokládá, že po nové rychlostní silnici R43 pojede veškerá tranzitní doprava (vůči městu 
Brnu) a ta část cílové a zdrojové dopravy, pro kterou je jízda po příslušné variantě výhodnější. U nákladní 
dopravy se mimo to předpokládá, že organizačními opatřeními (dopravní značení) bude možno přesunout 
na rychlostní silnici i část dopravy, která by z hlediska „výhodnosti“ jela přes město. To se týká zejména 
Varianty 2. Účinnost těchto opatření je ovšem značně problematická a reálně hrozí, že část tranzitu bude 
využívat dobudovaný VMO - silnice I/42 k průjezdu městem, zatímco intenzity dopravy ve Variantě 2 na 
úseku Boskovickou brázdou budou tedy ještě nižší, což by vedlo k dalšímu nežádoucímu zvyšování intenzity 
dopravy na VMO. Rozdíl intenzit dopravy mezi variantami 1 a 2, který činí cca 11 tisíc vozidel za 24 hodin, by 
zůstal na stávajících trasách, tedy zejména na stávající silnici I/43 a následně v uliční síti města Brna.
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V roce 2008 na základě objednávky Magistrátu města Brna byl firmou ADIAS s. r. o. zpracován model 
intenzit dopravy, který byl podkladem pro koncept nového územního plánu města Brna. Firma ADIAS s.r.o. 
spolupracovala s Brněnskými komunikacemi a.s., do jejichž kompetence spadá sledování nárůstu intenzit
dopravy na území města Brna. Znovu byl proveden kordon dopravních průzkumů na vjezdech do města 
Brna a vytvořena matice přepravních vztahů pro oblast města Brna a jeho blízkého okolí. Tento materiál 
jednoznačně prokázal, že trasa R43 bystrckou stopou je pro ochranu města Brna nejúčinnější.

V roce 2009 na základě objednávky ŘSD ČR Správy Brno zpracovala firma CITYPLAN spol. s r.o. nové 
dopravně inženýrské posouzení R43 jako podklad pro novou dokumentaci EIA. Je třeba zdůraznit, 
že projektant využívá pro modelování jeden z nejmodernějších software PTV – VISION, tedy zcela odlišné 
metody než využívají firmy ADIAS s.r.o., DOPING nebo HBH Projekt spol. s r.o. Závěry tohoto materiálu 
znovu potvrdily, že pro město Brno je z hlediska dopravního nejvhodnější umístění R43 v bystrcké stopě.

Ministerstvo dopravy i Jihomoravský kraj dlouhodobě preferují plánovanou R43 v bystrcké variantě. 
Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném 
projednání 2. Návrhu ZUR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 06.05.2011 uvedlo, že se ztotožňuje se 
stanoviskem zastupitelstva JMK a podporuje bystrckou variantu, jejíž výhodnost potvrdil dopravní model. 
Považuje ji za optimální výsledek srovnání variant. Trasa je prověřena dopravním modelem i porovnáním 
několika variant. Jsou plánována technická opatření pro minimalizaci dopadů na životní prostředí.

K bodu 55:

Institut nízkoemisních zón není součástí platné legislativy, ale je součástí teprve připravované legislativy
v oblasti ochrany ovzduší (§ 14 připravovaného zákona, zákon t.č. v Poslanecké sněmovně ČR). Obec bude 
moci (pokud došlo k překročení některého z imisních limitů) na svém území, nebo jeho části, stanovit 
vyhláškou zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel (dále jen „nízkoemisní zóna“) postupem 
podle tohoto připravovaného zákona o ochraně ovzduší. Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice lze 
nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu anebo mimo 
zastavěné území téže nebo sousední obce existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy, po které 
je možné zajistit obdobné dopravní spojení. 

Připravovaná rychlostní silnice R43 je de facto využitelným obchvatem jádrového území a vnitřní 
komunikační sítě města Brna a je tedy využitelná pro uplatnění institutu nízkoemisní zóny ve městě Brně. 

Problém trasy R43 však nespočívá v tranzitní dopravě, nýbrž v dopravě cílové a zdrojové, která v brněnské 
aglomeraci výrazně převažuje. Trasa R43 v poloze bystrcké nejlépe plní funkci nejen pro tranzitní dopravu, 
ale napomáhá i rovnoměrnějšímu rozložení dopravy zdrojové a cílové do Brna, takže veškerá doprava ze 
severu (I/43), ze západu (II/385) a východu (II/379) pak není vedena do Brna jediným dopravním koridorem 
po stávající silnici I/43, ale trasa R43 umožňuje její rozdělení do dvou dopravních koridorů a zároveň je 
zajištěno i odlehčení silnice I/42 VMO. Přitom VMO v městě Brně je budován především jako ochrana 
centra města před narůstající dopravou a tím i hlukem a imisemi. VMO v žádném případě není budováno 
pro potřeby tranzitní dopravy, má zajišťovat vnitroměstské dopravní vztahy mezi jednotlivými městskými 
částmi Brna. Poloha R43 v bystrcké stopě je z hlediska dopravního optimální polohou, neboť umožňuje 
zajistění dvou dopravních funkcí. R43 v poloze bystrcké umožňuje převést tranzitní dopravu od severu k jihu 
mimo VMO. V MÚK Troubsko pak dochází k dalšímu přerozdělení této tranzitní dopravy především 
ve směru jižním (jihozápadní tangenta) a dále západním a východním (D1). Zároveň trasa R43 v bystrcké 
stopě napomáhá výrazně lepšímu rozložení cílové a zdrojové dopravy v městě Brně, neboť umožní přímé 
zpřístupnění jednotlivých městských částí, aniž by nežádoucím způsobem zvyšovala intenzitu dopravy na 
VMO, což by v žádném případě neumožňovala trasa R43 v boskovické brázdě.

Budování trasy R43 v boskovické brázdě nepřináší dopravní efekt na VMO a tím tedy ani městu Brnu. Trasu
R43 vedenou v boskovické brázdě by využila pouze část tranzitní dopravy. Pro cílovou a zdrojovou dopravu 
do města Brna znamená varianta boskovickou brázdou dopravní závlek cca o 10 km, a proto by byla 
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využívána minimálně. Z dopravně – inženýrského hlediska R43 v boskovické brázdě nesplňuje podmínky pro 
vybudování čtyřpruhové směrově rozdělené rychlostní silnice, nepředstavuje tak po stránce dopravního 
řešení srovnatelnou náhradu. R43 v boskovické stopě má však také velmi negativní vliv na dálnici D1
v úseku Ostrovačice – Troubsko, neboť tento úsek by byl právě přitížen peáží tranzitní dopravy, která by ze 
severu směřovala na jih a východ. Trasa R43 v bystrcké stopě v kombinaci s jihozápadní tangentou 
odstraňuje tuto nežádoucí peáž na D1 včetně dalšího zahlcování křižovatek D1×I/52 a D1×D2. Technické 
řešení průchodu R43 v bystrcké stopě (hloubený tunel) umožňuje i bezproblémově převedení tranzitní 
dopravy přes městskou část Bystrc.

K bodu 56:

Podatel správně uvádí, že se jedná především o zdrojovou a cílovou dopravu do Brna, tranzitní doprava je 
minimální. Trasa R43 v boskovické brázdě v žádném případě nepomůže zdrojové a cílové dopravě do Brna. 
Pokud by řidiči využívali trasu boskovickou brázdou (dopravní závlek pro zdrojovou a cílovou dopravu do 
Brna), pak by nadměrně zatěžovali dálnici D1 v úseku Ostrovačice – Kývalka - Brno-západ. Všem MČ města 
Brna ležícím v blízkosti dálnice D1 by se situace zhoršila (MČ Bosonohy, Troubsko, MČ Bohunice, MČ 
Komárov a MČ Brno střed). Realizací trasy R43 boskovickou brázdou by se tedy dopravní problém města 
Brna nevyřešil, naopak by některé MČ Brna byly daleko více zatíženy.

V březnu 2006 zpracovala firma ADIAS, s.r.o. dopravně inženýrské posouzení, jako podpůrný materiál, který 
měl dokladovat tu skutečnost, že byly neustále nesprávně interpretovány výsledky a závěry vyhledávací 
studie „Boskovická brázda“ (HBH Projekt spol. s r.o., 2005). Dopravně inženýrské posouzení bylo 
zpracováno pro dvě varianty varianta Boskovickou brázdou (varianta 2) a bystrckou stopou (varianta 1). 

Intenzity dopravy na rychlostní silnici R43 v úseku dálnice D1 – Kuřim se podle modelu IAD budou 
pohybovat v roce 2030:

– ve Variantě 1 mezi 19 a 24 tisíci vozidel za 24 hodin (podle úseku)

– ve Variantě 2 mezi 11 a 13 tisíci vozidel za 24 hodin. 

Toto dopravně inženýrské posouzení je součástí dokumentace EIA „Silnice I/43 Troubsko – Kuřim“. V obou 
případech se předpokládá, že po nové rychlostní silnici R43 pojede veškerá tranzitní doprava (vůči městu 
Brnu) a ta část cílové a zdrojové dopravy, pro kterou je jízda po příslušné variantě výhodnější. 

V roce 2008 na základě objednávky Magistrátu města Brna byl firmou ADIAS s. r. o. zpracován model 
intenzit dopravy, který byl podkladem pro koncept nového územního plánu města Brna. Firma ADIAS s.r.o. 
spolupracovala s Brněnskými komunikacemi a.s., do jejichž kompetence spadá sledování nárůstu intenzit 
dopravy na území města Brna. Znovu byl proveden kordon dopravních průzkumů na vjezdech do města 
Brna a vytvořena matice přepravních vztahů pro oblast města Brna a jeho blízkého okolí. Tento materiál 
jednoznačně prokázal, že trasa R43 bystrckou stopou je pro ochranu města Brna nejúčinnější.

Umístění MÚK Bystrc v ZÚR JMK vycházelo z platného ÚPmB 1994 a pro její případné umístění byla v ZÚR 
ponechána dostatečně velká dopravní plocha. Pokud nový ÚPmB potvrdí potřebu této MÚK, ještě stále to 
neznamená, že tato MÚK bude realizována. O její realizaci bude rozhodnuto až na základě nové projektové 
dokumentace (pravděpodobně podrobná technická studie do zaměřeného území) R43 v úseku Troubsko –
Kuřim. Technická studie musí variantně vyhodnotit výškové vedení trasy jak v prostoru brněnské přehrady, 
tak i v prostoru připojení R43 na D1, dále musí vyhodnotit potřebu jednotlivých MÚK a pokud nebude 
prokázáno jejich dopravní opodstatnění, tak nebudou realizovány. Projektová dokumentace prověří výše 
uvedené a bude pak podkladem pro zpracování dokumentace EIA podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí. Vydáním stanoviska MŽP bude rozhodnuto o podmínkách umístění stavby.
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Ke studii firmy DOPING uvádíme:

Firma DOPING zpracovala na základě objednávky ŘSD ČR „Kordon průzkumů IAD na vjezdech do Brna“. 
Průzkumy se uskutečnily v roce 2004 a na všech vjezdech do Brna byla zastavována vozidla s dotazem na 
řidiče odkud a kam jedou, jakou využívají trasu, případně za jakým účelem je cesta podniknuta. Z toho tedy 
vyplývá, že řidiči logicky využívali stávající trasu I/43 a nejvíce směřovali do oblastí Královo Pole, Brno-střed, 
Židenice, Zábrdovice a Horní Heršpice. Pokud by byla již realizována trasa R43, tak by došlo ke změně 
dopravního proudu, nelze tedy tento průzkum používat pro dokladování toho, že trasa R43 nebude 
využívána. Toto je chybné chápání dopravních průzkumů. Modelování dopravy na území Jihomoravského 
kraje vychází z jiných podkladů a nelze průzkumy zaměňovat s modelováním na výhledové silniční síti, které 
slouží především jako podklad pro ZÚR JMK.

K bodu 57:

Závěry dopravně inženýrského posouzení firmy ADIAS i studie firmy DOPING jsou popsány výše (viz body 55
a 57). Podatelem uváděné údaje jsou vytrženy z kontextu, nejsou odborného charakteru a dokládají 
nepochopení celé problematiky modelování.

Dopravně inženýrské posouzení zpracovala firma s dlouhodobými zkušenostmi s modelováním dopravy. 
Rozsah využití jednotlivých podkladů uvedených v Zadání ZÚR JMK (resp. i případných dalších podkladů) je 
na uvážení autorizovaných osob zpracovatele ZÚR JMK. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

K bodu 58:

Tento bod se váže k otázce dopravní účinnosti trasy rychlostní silnice R43 v Boskovické brázdě. 

Uváděnou „kalibrovanou dopravní studii DHV (2010)“ nemá KrÚ JMK k dispozici a nebyla s ním 
projednána, rovněž nebyla projednána ani s MD. Z uvedeného bodu lze souhlasit pouze s tvrzením, že 
žádné dopravní modelování není schopno a ani nemůže spolehlivě rozdělit dopravní proudy mezi dvě 
paralelní komunikace. Modelování dopravy samozřejmě ovlivňuje řada aspektů, které nelze v době 
zpracování definovat (vznik velkých průmyslových zón, satelitních center pro bydlení, časové hledisko, 
hledisko zpoplatnění apod.). Dle studie DOPING dominantní cíle dopravy od severu směrem k Brnu jsou
v oblastech Řečkovice, Královo Pole, Brno-střed, Židenice, Zábrdovice a Horní Heršpice, což vyplynulo
z podrobného dotazovacího průzkumu. Pokud by trasa R43 přes MČ Bystrc byla již vybudována, pak by byla 
využívána pro dopravu do Horních Heršpic, ale i pro jižní a východní oblast města Brna a pro dopravu do 
území jižně dálnice D1, případně pro oblast dálnice D2 (trasa je kratší a rychlejší) a výsledek dotazovacího 
průzkumu by se lišil. V současné době jsou pro dopravu do Brna využívány stávající silnice II/386, III/3846 a to 
především z důvodů nevyhovující kapacity stávající silnice I/43 v úseku Česká – Kuřim a lze proto 
předpokládat, že trasa R43 v bystrcké stopě by byla využívána.

Pokud byl součástí "kalibrované dopravní studii DHV (2010)" i směrový průzkum, jistě zhotovitel má i zjištěn 
podíl vozidel vybavených "dálniční známkou". Tvrzení, že "naprosto žádná část dopravy z Rozdrojovic, 
Jinačovic a Kníniček" nepřejde na zpoplatněnou R43 nepovažujeme za relevantní, neboť nepředpokládáme, 
že ve jmenovaných obcích neexistuje vozidlo s dálniční známkou. Zohledňování zpoplatnění komunikací
v modelu je vždy problematické, tak jen podotýkáme, že vzhledem k předpokládaným nákladům jižního 
obchvatu Kuřimi (přes 2 mld.), nelze vyloučit, že její případný investor by chtěl umořit část investic 
zpoplatněním. 
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K bodu 59:

ZÚR JMK vymezují v bodu (83) textové části návrhu ZÚR JMK koridor D18 čtyřpruhové silnice I. třídy I/43 
Česká – Kuřim, čtyřpruh takto:

Vedení koridoru: Česká – MÚK Kuřim (MÚK s navrhovaným severním obchvatem Kuřimi – záměr D35)

Šířka koridoru: 200 m

Plocha MÚK: Podlesí, Kuřim - kružnice o poloměru 400 m

V grafické části je tento koridor vyznačen grafickou značkou pro koridor dopravní infrastruktury – silnice
i třídy (viz výkres I.2 „Výkres ploch a koridorů nadmístního významu včetně územního systému ekologické 
stability). Počet pruhů není v grafické části vzhledem k měřítku a relevantní podrobnosti ZÚR (vymezující 
pouze koridory) rozlišován, z textové části je čtyřpruhové uspořádání zřejmé.

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celkovou 
koncepci řešení. ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí 
umístění záměrů v měřítku 1:100 000. Územní plány následně zpřesňují vymezení záměrů obsažených
v ZÚR nad katastrální mapou včetně výčtu dotčených parcel. Předmětný záměr bude tedy následně 
upřesněn v rámci územního plánu Kuřimi a dalších dotčených obcí v podrobnějším měřítku.

Koridory pro umístění nových tras dopravní nebo technické infrastruktury vymezené v návrhu ZÚR jsou 
charakterizovány směrovým vedením osy koridoru a jeho šířkou, která může být v dílčích úsecích 
proměnlivá v závislosti na konkrétních územních podmínkách. Jak je uvedeno v kapitole C.4 textové části 
odůvodnění, plochy a koridory jednotlivých záměrů jsou vymezeny tak, že jejich součástí jsou všechny 
související stavby včetně budoucích ochranných pásem vyplývajících ze zákona a všechny mimoúrovňové
a úrovňové křižovatky, které svými plošnými nároky nepřesahují šíři vymezeného koridoru. Pokud tuto šíři 
překračují, jsou vymezeny jako samostatná plocha nebo koridor. 

V souvislosti s předmětným koridorem jsou takto vyznačeny plochy MÚK Podlesí a MÚK Kuřim, které 
následně umožní (v podrobnosti nepříslušející ZÚR) vyřešit konkrétní dopravní napojení oblast Kuřim –
Podlesí a nových rozvojových oblastí města Kuřimi v podrobnější dokumentaci.

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/43 Česká – Kuřim, čtyřpruh jsou v bodě 
(84) textové části návrhu ZÚR JMK stanoveny požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní 
plánování, a to mj.:

- Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území.

- Zpřesnit a vymezit koridor silnice I/43 s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních 
vlivů na obytnou funkci a minimalizaci střetů s limity využití území.

- Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru silnice I/43 v ÚPD dotčených obcí.

K bodu 60:

ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK jsou v textové části (kap. D.1.1. „Silniční doprava“) uvedeny všechny navrhované 
mimoúrovňové křižovatky (dále jen MÚK), v grafické části je situování těchto křižovatek vyznačeno 
grafickou značkou ve výkrese I.2 „Výkres ploch a koridorů nadmístního významu včetně územního systému 
ekologické stability“, a to včetně těch, které svými plošnými nároky nepřesahují šíři vymezeného koridoru 
(tj. plocha vymezená pro křižovatku se „překrývá“ s plochou koridoru, avšak značka v příslušném místě 
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křižovatku identifikuje). Křižovatky, které svými plošnými nároky přesahují šíři vymezeného koridoru, tento 
koridor silnice v daném místě „rozšiřují“ o odpovídající plochu (vesměs charakteru kružnice se středem
v příslušné křižovatce). Tvrzení o „skrývání“ křižovatek uvedené v tomto bodě je tedy nepravdivé. Zobrazení 
křižovatek odpovídá svou podrobností měřítku ZÚR. Jako příklad popisu MÚK v textové části uvádíme MÚK 
Troubsko, ke které je v textu uvedeno v souvislosti s úsekem R43-1 „Plocha MÚK: Troubsko (D1 kolektorová
s MÚK Brno – západ) – obalová křivka dvou kružnic o poloměru 400 m“.

Co se týče posouzení v dokumentaci SEA, předmětem hodnocení zde jsou vymezené koridory záměrů. Tyto 
koridory pro umístění nových tras dopravní infrastruktury jsou charakterizovány směrovým vedením osy 
koridoru a jeho šířkou, která může být v dílčích úsecích proměnlivá v závislosti na konkrétních územních 
podmínkách (viz kap. A.6.1. „Metodický postup“). Součástí posuzovaných koridorů jsou i příslušné MÚK. 
Např. v kap. A.6.2 „Popis a hodnocení variantních návrhů“ je koridor R43 v úseku D1-A Troubsko (D1) –
Kuřim, varianta „Bystrcká“, popsán jako rychlostní čtyřpruhová silnice včetně překrytého úseku v dl. 
1,48km, MÚK a všech souvisejících staveb.

K posuzování v rámci HIA se vyjádřila jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická 
stanice (dále jen „KHS JmK“). KHS JmK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 05.05.2011 
nesouhlasí s částí námitky, že změna zatížení území dopravou související s mimoúrovňovými křižovatkami
s přivaděči musí být posouzena HIA . Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Žádný právní předpis 
nestanoví koncepce ani záměry, které musí být posouzeny metodou HIA. Obsah HIA je výsledkem 
vzneseného požadavku KHS JmK a následné dohody mezi KHS JmK, KÚ JmK a zpracovatelem ZÚR, resp. 
zpracovatelem HIA k ZÚR. KHS JmK tento požadavek vznesla s ohledem na ust. § 36 odst. 3 stavebního 
zákona, který stanoví, že ZÚR v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují tedy strategii pro jejich naplňování
a koordinují územně plánovací činnost obcí.“

K bodu 61:

Nejvyšší správní soud rozsudkem č. 8 Ao 5/2010-149 ze dne 24. února 2011 potvrdil oprávněnost uvedení 
varianty rychlostní silnice R43 směrem na Moravskou Třebovou v ZÚR Pardubického kraje. V rozsudku 
mimo jiné NSS uvedl cit.: „ Z textu PÚR 2008 jednoznačně nevyplývá, že by se vláda chtěla odchýlit od již 
dříve sledovaného koridoru… článek 121 PÚR 2008 stanovil úkol pouze pro MD, neupravoval však sám dvě 
varianty vedení koridoru R43, které by měly vliv na územní plánování… doplnění názvu „Svitavy“ do bodu 
121 PÚR 2008 je třeba interpretovat tak, že tu jde o úkol pro ústřední správní úřady (konkrétně pro MD), aby
v součinnosti s MŽP a oběma dotčenými kraji byly k prověření možnosti směrování koridoru na Svitavy 
(neboť směrování na Moravskou Třebovou bylo prověřeno již v minulosti a také se stalo součástí dřívější 
převzaté územně plánovací dokumentace) opatřeny relevantní územně plánovací podklady. Teprve kladným 
výsledkem takového prověření by vznikl podklad, který by při další aktualizaci PÚR již umožnil uložit 
konkrétní úkol orgánům územního plánování….“ 

V souvislosti s úkolem vyplývajícím z Politiky územního rozvoje ČR 2008, která ukládá MD v součinnosti
s MŽP a dotčenými kraji v čl (121) prověřit možnosti připojení R43 v prostoru Svitavy, zajistilo ŘSD
z pověření MD zpracování vyhledávací studie „Rychlostní silnice R43 Černá Hora (Svitávka) – Svitavy 
(Litomyšl) R35“, podrobně viz odůvodnění k bodu 65.

Nejvyšší správní soud se problematikou vedení R43 směrem na Svitavy zabýval a dospěl k závěru, 
že Pardubický kraj při pořizování ZÚR Pardubického kraje nepochybil. Z uvedeného vyplývá, že návrh 
vybrané varianty koridoru R43 v ZÚR JMK je plně v souladu se schválenou PÚR 2008 a současně 
koordinován s navazujícím úsekem v Pardubickém kraji dle vydaných ZÚR Pardubického kraje. 
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K bodu 62:

Obecně k problematice dopadů na veřejné zdraví uvádíme, že účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, 
které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje
a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. 
„Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“ je zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK 
na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí 
se odehrává ve strategické rovině. Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení 
se nepracuje s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Vlastní vyhodnocení se 
zabývalo celkovým řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny
i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly 
zahrnuty i determinanty kvality ovzduší a determinanty hlukové zátěže. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, ve všech 
případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. 
Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové 
superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části dokumentace HIA jde o hodnocení nad rámec 
strategického posouzení. Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad 
expozice, charakterizace rizika atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které 
musí být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní 
řízení). 

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. K této fáze tj. územnímu a stavebnímu řízení směřuje citované stanovisko městského soudu, kdy 
stavební úřad nemůže rezignovat na povinnost chránit veřejné zájmy. Strategické hodnocení má naopak 
stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna 
ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější. Je nutné dodat, že základním 
předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

Jak uvádí ve svých stanoviscích KHS JMK pro posouzení je zásadní, že zpracovatel HIA ve svém závěru na 
základě hodnocení nevyloučil žádnou z posuzovaných variant, současně však upozornil na potenciální 
problémy související s ochranou veřejného zdraví.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dokumentace SEA včetně dokumentace HIA byly zpracovány v souladu se 
zákonem. 

K bodu 63:

V souvislosti s úkolem vyplývajícím z Politiky územního rozvoje ČR 2008, která ukládá MD v součinnosti
s MŽP a dotčenými kraji v čl. (121) prověřit možnosti připojení R43 v prostoru Svitavy, zajistilo ŘSD
z pověření MD zpracování vyhledávací studie „Rychlostní silnice R43 Černá Hora (Svitávka) – Svitavy 
(Litomyšl) R35“. Studie byla projednávána v období červen až srpen 2010 se zástupci MŽP, příslušných 
odborů Jihomoravského kraje, Pardubického kraje, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a s obcemi, 
kterých se dotýkalo vedení navrhovaných variant směrem na Svitavy. K výsledkům této studie se zástupci 
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MŽP a MD na jednání dne 16.09.2010 dohodli, že vyhledávací studie prokazuje nevýhodnost navržené trasy
R43 ve směru na Svitavy a odsouhlasili, aby nadále byla sledována varianta vedená směrem k připojení na
R35 v prostoru Starého Města u Moravské Třebové. Bylo doporučeno řešení, které projednaly dotčené 
orgány MD a MŽP a jejich dohodu následně potvrdilo MMR souhlasem ke splnění úkolu PÚR ČR 2008. 

Na základě skutečností, které v době vydání stanoviska MŽP a MD ke 2. Návrhu ZÚR JMK nebyly známy, 
a v souladu s dohodou mezi MD a MŽP ze dne 16.09.2010, doplnilo MD stanovisko ke 2. Návrhu ZÚR JMK 
podáním pod č.j. 631/2010-910-UPR/1-Ma ze dne 25.10.2010. Pořizovatel následně doplnil do vypořádání 
stanoviska MŽP informace o prověření záměru dle úkolu z PÚR ČR 2008 a dohodl s MŽP následující: „ V ZÚR 
JMK bude nadále sledována varianta „Německá“, v úseku R43-3 (Černá Hora – Svitávka) označená D3-A a 
v úseku R43-4 (Svitávka – hranice kraje) označená D4-A.“ Vypořádání stanoviska MŽP bylo dohodnuto dne 
24.01.2011.

Ministerstvo dopravy ve svém vyjádření ze dne 25.10.2010 k výběru varianty R43 v úseku Svitávka – Velké 
Opatovice/Horní Smržov – hranice kraje uvedlo, že v souladu s úkolem z PÚR ČR 2008 byly na základě 
požadavku MŽP posouzeny a prověřeny varianty na Svitavy. Studie prokázala nevýhodnost varianty na 
Svitavy, poté MŽP odsouhlasilo další sledování varianty na Mor. Třebovou. 

Dle § 4 odst. 3 stavebního zákona mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat navazující stanoviska pouze 
na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se 
podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno. Vzhledem k tomu, že MD 
předmětnou studii projednávalo v období červen až srpen 2010 a výsledky studie byly známy v září 2010,
lze považovat doplnění stanoviska MD ke 2. Návrhu ZÚR JMK podáním pod č.j. 631/2010-910-UPR/1-Ma ze 
dne 25.10.2010 za dostatečně odůvodněné. Bez závěrů, které vyplynuly ze studie, nebylo možné ze strany 
MD v době projednání 2. Návrhu ZÚR JMK dle §37 stavebního zákona (červen – červenec 2010) vydat 
stanovisko k výběru varianty předmětného úseku rychlostní silnice R43. 

K bodu 64:

Kompetence Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) jsou upraveny v zákoně č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zde je v § 43 písm. l) 
uvedeno cit.:„Ministerstvo životního prostředí uplatňuje stanovisko obsahující podmínky ochrany ovzduší 
podle § 17 odst. 1 písm. a) k PÚR a k ZÚR a povolení ke zvýšenému obsahu síry v kapalných palivech podle
§ 17 odst. 2 písm. h)“. Ve smyslu tohoto ustanovení bylo s MŽP dohodnuto, že Z hlediska ochrany ovzduší 
(§ 43 písm. l) zákona č. 86/2002 Sb.) jsou všechny varianty v úseku D1 – Kuřim, tj. D1-A „Bystrcká“, D1-B 
„Boskovická“,D1-C + alt. D1-C/Z, D1-C/J „Optimalizovaná MŽP“přijatelné. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (textová 
část I.) jsou podmínky ochrany ovzduší u předmětných záměrů obsaženy v „Kriteriích a podmínkách pro 
rozhodování o změnách v území“, případně v „Úkolech pro územní plánování“.

K bodu 65:

Kompetence Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) jsou upraveny v zákoně č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zde je v § 43 písm. l) 
uvedeno cit.:„Ministerstvo životního prostředí uplatňuje stanovisko obsahující podmínky ochrany ovzduší 
podle § 17 odst. 1 písm.a) k PÚR a k ZÚR a povolení ke zvýšenému obsahu síry v kapalných palivech podle
§ 17 odst. 2 písm. h)“. Ve smyslu tohoto ustanovení bylo s MŽP dohodnuto, že z hlediska ochrany ovzduší 
(§ 43 písm. l) zákona č. 86/2002 Sb.) jsou obě varianty tj. D4-A „Německá“ i D4-B „Diplomová práce -
východní“ přijatelné s odůvodněním, že uváděná upozornění se týkají dopravně – inženýrských a technicko 
– ekonomických kritérií v kompetenci Ministerstva dopravy a nejedná se tedy o požadavky z hlediska 
ochrany ovzduší. 
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K bodu 66:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění připomínky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 
17674/2011 ze dne 04.05.2011, ve kterém uvádí:

„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity

Problematika stávající hlukové zátěže je řešena věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného 
zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb. 

KHS JmK s odkazem na údajnou rezignaci na navrhovaný stav konstatuje, že v návaznosti na stávající stupeň 
poznání nelze v současné době předjímat možnosti stavebně – technických, resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, nelze předjímat úroveň provozních parametrů dopravních prostředků, případně jiných 
parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení vlivů na veřejné zdraví je možné, jak je uvedeno dále, až
v navazujících řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru.

Proto se také při strategickém hodnocení nepracuje s hygienickými limity hluku, ale s prokázanými vlivy 
hluku na veřejné zdraví jako je rušení spánku v noci, kardiovaskulární riziko atd. 

Účelem ZÚR bylo navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje vlivy územního rozvoje na životní prostředí
a stanoví přijatelné alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). 

Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního 
plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a o 
jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
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Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

Současně KHS JmK odkazuje na podmínku č. 2 stanovenou v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze 
dne 20. 7. 2010 vydaného pod číslem jednacím 6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu
BM/33103/2010/odb_HOK, dle níž KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na 
udržitelný rozvoj území a z přílohy č. 3 této části, tj. Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje na veřejné zdraví.

Citovaná podmínka směřuje k naplnění závěrů a doporučení vyplývajících z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území a z přílohy č. 3 této části, tj. HIA, kde se 
mimo jiné uvádí:

1. „Problematika potenciální zátěže pro obyvatelstvo ze smíšených výrobních zón PZ1 Brno, PZ2 Brno, PZ3 
(Šlapanice) je diskutována v oddíle D3.1 textové části 2. návrhu ZÚR JMK s tím, že jsou stanoveny 
požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování, a to:

1.1. zpřesnit a vymezit plochy smíšené výrobní s ohledem na ochranu negativních vlivů na obytná
a rekreační území a minimalizaci střetů s limity využití území, 

1.2. u ploch smíšených výrobních, které mohou být spojeny s produkcí emisí látek znečišťujících ovzduší,
s hlučností z výroby nebo s nárůstem objemů nákladní dopravy (imisní a hluková zátěž obyvatel), je 
nutné předcházet důslednou aplikací kritérií ochrany veřejného zdraví v rámci schvalovacích 
procesů k příslušným záměrům (EIA, územní řízení). Záměry jsou přípustné pouze za podmínky, že 
nedojde k nepřijatelnému zvýšení imisní a hlukové zátěže obyvatel.

2. V části 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, kapitola A.7 Popis opatření 
pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných 
vlivů na životní prostředí, jsou pro problematické zóny konkretizována „projektová opatření – společná“ 
tak, že podmínkou realizace záměrů ploch smíšených výrobních je realizace opatření k ochraně 
obytného prostředí a minimalizace negativních vlivů na obyvatelstvo. Toto opatření je navrhováno
v návaznosti na fakt, že v části A.5.9 Souhrnné hodnocení vlivu záměrů na složky životního prostředí jsou 
plochy smíšené výrobní hodnoceny z hlediska vlivů na ovzduší i vlivů na obyvatelstvo jako mírně
negativní (z důvodu nárůstu intenzity dopravy a tím hlukové zátěže v dané oblasti), z hlediska vlivu na 
povrchové a podzemní vody je hodnocení negativní.

3. Pro lokalitu Šlapanicka (kumulace záměrů D8, D12, D43, D62 a PZ3) HIA doporučuje, aby byla 
vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak –
v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této 
oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu měly být zohledněny v územní studii ve smyslu 
ust. § 30 stavebního zákona.

4. V lokalitě Bosonohy – Troubsko – Ostopovice dochází ke střetu 3 záměrů, a to záměr D1-A (úsek R43-1, 
varianta „Bystrcká“), záměr D8 (dálnice D1 Kývalka – Holubice, rozšíření na 6ti-pruh včetně nových 
mimoúrovňových křižovatek) a záměr D10-A (jihozápadní tangenta, varianta „Modřická“) resp. D10-B 
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(jihozápadní tangenta, varianta „Želešická“). V prostoru mezi zástavbou uvedených sídel má být 
vybudována mimoúrovňová křižovatka, kterou má dle dostupných údajů projíždět více než 100 tisíc 
vozidel denně. 

Pro tuto lokalitu HIA rovněž doporučuje, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie 
se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh 
opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu měly 
být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona.

5. Současně stanovují ZÚR JMK v textové části 2. návrhu (kapitola H.) požadavky nadmístního významu na 
koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí s tím, že 
jako úkol pro územní plánování ukládají územně koordinovat, upřesnit a vymezit mj. předmětné 
koridory v obcích Brno, Troubsko, Ostopovice.

Požadavek na „Vymezení koridorů s identifikovaným rizikem možného vlivu na obytnou zástavbu 
zpřesnit v rámci zpracování navazující územně plánovací dokumentace s cílem minimalizace vlivů na 
kvalitu obytného prostředí dotčených sídel“ je rovněž jedním z prostorových opatření navrhovaných
v části A.7 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.

Dle § 43 stavebního zákona územní plán mj. vymezí plochy a koridory, stanoví podmínky pro využití 
těchto ploch a v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu se zásadami územního rozvoje a s politikou územního rozvoje. Z výše uvedeného lze 
dovodit, že při respektování požadavku na koordinaci územně plánovací činnosti obcí je reálný 
předpoklad pro zajištění minimalizace negativních vlivů souvisejících s umístěním výše uvedených 
záměrů v předmětném území.“

Z odůvodnění stanoviska KHS JmK k 2. Návrhu ZÚR ze dne 20. 7. 2010 vyplývá, že vzhledem k tomu, že dle 
závěrů HIA dostupné podklady neumožnily v době zpracování souhrnnou zátěž přesně kvantifikovat, 
požadovala KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje respektovat závěry
a doporučení stanovená ve 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelné území a v příloze HIA s tím, že zcela 
reálně lze předpokládat, že po vydání ZÚR JMK, které vymezí koridory a plochy konkrétních záměrů, bude 
zahájeno jejich upřesnění v navazujících územně plánovacích dokumentacích a při předrealizační 
(projektové) přípravě záměrů, čímž bude na základě predikovaného řešení umožněno zpracování v HIA 
doporučené podrobné rozptylové a hlukové studie a následné prověření řešení vybraných problémů územní 
studií.

Současně KHS JmK odkazuje na úkoly pro územní plánování, případně kriteria a podmínky pro rozhodování
o změnách v území stanovené pro předmětné záměry v části D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů 
vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, 
včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv 2. Návrhu ZÚR JMK.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že indikátor je ukazatel, který charakterizuje určitý stav v daném území a jeho 
účelem je deklarovat, jak hodnocená koncepce působí např. na zdraví populace. Účinný indikátor musí být 
relevantní, jednoduchý pro pochopení, důvěryhodný a dostupný.

V části námitky vztahující se k prokazatelnému dodržení hygienických limitů hluku ze strany pořizovatele 
ZÚR KHS JmK odkazuje na ustanovení § 19 odst. 3 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, z něhož vyplývá, že při měření nebo výpočtu hluku a vibrací se uvádějí 
nejistoty odpovídající metodě měření nebo výpočtu; ty musejí být uplatněny při hodnocení naměřených nebo 
vypočtených hodnot. 

Pro úplnost KHS JmK dále odkazuje na sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 7. 11. 2008, 
č.j. 40874/2008-Ovz-32.1-7.11.08, z něhož vyplývá, že ustanovení § 19 odst. 3 nařízení vlády č. 148/2006 
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Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se neaplikuje u výpočtových akustických 
studiích, které obsahují výpočet očekávaných hodnot zvolených hlukových ukazatelů (např. ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A) a další skutečnosti rozhodující o předpokládané (očekávané) hlukové zátěži 
exponovaných osob v chráněném prostoru definovaném v ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.
s tím, že problematiku akustických studií, včetně otázek nejistoty výpočtu a hodnocení výsledných 
vypočtených hodnot, je třeba zcela oddělovat od problematiky měření hluku a hodnocení naměřených 
hodnot.“

K bodu 67:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění připomínky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 
17674/2011 ze dne 04.05.2011, ve kterém uvádí:

„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity.

Uvedená citace ze strany č. 9 stanoviska KHS JmK k 2. Návrhu ZÚR JMK uplatněného dne 20. 7. 2010 je 
jedním z doslovně citovaných závěrů části 2. Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje na udržitelný rozvoj území, oddíl A., příloha č. 3. – Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje na veřejné zdraví (zpracované společností ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., 
Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, IČ 27181278).

K dané věci směřuje podmínka č. 2 stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního zákona ve 
výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu ZÚR, dle níž KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti 
Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona
č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů a z přílohy č. 3 této části, 
tj. Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na veřejné zdraví. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že KHS JmK nerezignovala na řešení problémů a bude se problematikou zabývat
v navazujících řízeních s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, 
jaká bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době 
projednávání realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických 
řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto 
důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná 
opatření, budou splněny požadavky související s ochranou veřejného zdraví.

Pro úplnost tohoto odůvodnění KHS JmK odkazuje na ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož 
zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 
plánovací činnost obcí a § 36 odst. 5 stavebního zákona, z něhož vyplývá, že zásady územního rozvoje jsou 
závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
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č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace, týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodu 68:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění připomínky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 
17674/2011 ze dne 04.05.2011, ve kterém uvádí:

„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity.

Uvedená citace je částí odůvodnění podmínky č. 2 stanovené v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 20.7.2010, dle níž KHS JmK
v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a 
§ 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení 
vlivů a z přílohy č. 3 této části, tj. Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na veřejné 
zdraví. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že KHS JmK nerezignovala na řešení problémů a bude se problematikou zabývat
v navazujících řízeních s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, 
jaká bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době 
realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto důvodů nelze ani 
předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná opatření, splněny 
požadavky související s ochranou veřejného zdraví.

Pro úplnost tohoto odůvodnění KHS JmK odkazuje na ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož 
zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 
plánovací činnost obcí, a § 36 odst. 5 stavebního zákona, z něhož vyplývá, že zásady územního rozvoje jsou 
závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
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Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodu 69:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění připomínky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 
17674/2011 ze dne 04.05.2011, ve kterém uvádí:

„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity.

Uvedená citace je částí odůvodnění podmínky č. 2 stanovené v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 20. 7. 2010, dle níž KHS JmK
v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a 
§ 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení 
vlivů a z přílohy č. 3 této části, tj. Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na veřejné 
zdraví. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že KHS JmK nerezignovala na řešení problémů a bude se problematikou zabývat
v navazujících řízeních s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, 
jaká bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době 
realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto důvodů nelze ani 
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předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná protihluková opatření, 
budou splněny požadavky na ochranu veřejného zdraví.

Pro úplnost tohoto odůvodnění KHS JmK odkazuje na ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož 
zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 
plánovací činnost obcí a § 36 odst. 5 stavebního zákona, z něhož vyplývá, že zásady územního rozvoje jsou 
závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodu 70:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění připomínky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 
17674/2011 ze dne 04.05.2011, ve kterém uvádí:

„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity

Uvedená citace je částí odůvodnění podmínky č. 2 stanovené v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 20. 7. 2010, dle níž KHS JmK
v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a 
§ 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení 
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vlivů a z přílohy č. 3 této části, tj. Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na veřejné 
zdraví. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že KHS JmK nerezignovala na řešení problémů a bude se problematikou zabývat
v navazujících řízeních s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, 
jaká bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době 
realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto důvodů nelze ani 
předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná protihluková opatření, 
budou respektovány požadavky na ochranu veřejného zdraví.

Pro úplnost tohoto odůvodnění KHS JmK odkazuje na ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož 
zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 
plánovací činnost obcí a § 36 odst. 5 stavebního zákona, z něhož vyplývá, že zásady územního rozvoje jsou 
závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

K části bodu námitky zabývající se problematikou „minimalizace škodlivého vlivu“ a „splněním zákonných 
limitů“ KHS JmK opakovaně uvádí, že z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace 
záměrů připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

KHS JmK upřesňuje, že v předmětném odůvodnění není uvedeno, že existuje „reálný předpoklad pro zajištění 
negativních vlivu souvisejících s umístěním výše uvedený záměrů v předmětném území“, ale je doslovně 
uvedeno, že:

„Dle § 43 stavebního zákona územní plán mj. vymezí plochy a koridory, stanoví podmínky pro využití 
těchto ploch a v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního 
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plánování v souladu se zásadami územního rozvoje a s politikou územního rozvoje. Z výše uvedeného lze 
dovodit, že při respektování požadavku na koordinaci územně plánovací činnosti obcí je reálný 
předpoklad pro zajištění minimalizace negativních vlivů souvisejících s umístěním výše uvedených záměrů
v předmětném území.“

K bodu 71:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění připomínky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 
17674/2011 ze dne 04.05.2011, ve kterém uvádí:

„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity.“

Předmětný text je součástí odůvodnění požadavků uvedených ve výrokové části stanoviska KHS JmK ze dne 
20. 7. 2010 vydaného pod číslem jednacím 6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu
BM/33103/2010/odb_HOK. 

Z textu je zřejmé, že 2. Návrh ZÚR JMK posuzovala KHS JmK s ohledem na nejistoty v hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví deklarované v kapitole 4.5. související části 2. Vyhodnocení vlivů, oddíl A. a jeho příloha č. 3. –
Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (zpracované společností ATEM – Ateliér ekologických modelů, 
s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, IČ 27181278), nicméně ze strany KHS JmK nebyl uveden 
jednoznačný odkaz, což tímto KHS JmK doplňuje.

Pro jednoznačnost KHS JmK uvádí, že nebylo reflektováno na ustanovení § 19 odst. 3 nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, z něho vyplývá, že při měření nebo 
výpočtu hluku a vibrací se uvádějí nejistoty odpovídající metodě měření nebo výpočtu; ty musejí být 
uplatněny při hodnocení naměřených nebo vypočtených hodnot. 

Pro úplnost odůvodnění KHS JmK odkazuje na sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 7.
11. 2008 pod č.j. 40874/2008-Ovz-32.1-7.11.08, z něhož mj. vyplývá, že ustanovení § 19 odst. 3 nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se neaplikuje
u výpočtových akustických studiích, které obsahují výpočet očekávaných hodnot zvolených hlukových 
ukazatelů (např. ekvivalentní hladiny akustického tlaku A) a další skutečnosti rozhodující o předpokládané 
(očekávané) hlukové zátěži exponovaných osob v chráněném prostoru definovaném v ustanovení § 30 odst. 
3 zákona č. 258/2000 Sb. s tím, že problematiku akustických studií, včetně otázek nejistoty výpočtu
a hodnocení výsledných vypočtených hodnot, je třeba zcela oddělovat od problematiky měření hluku
a hodnocení naměřených hodnot.

Z výše uvedeného je nutno dovodit, že se výše citované ustanovení § 19 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
neuplatní ani v rámci strategického posuzování.“

K bodům 72 - 75:

Tyto body jsou směřovány do oblasti vlivů na veřejné zdraví, které jsou v působnosti orgánů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví, konkrétně pak vůči zájmům Ministerstva zdravotnictví. Tento orgán v úvodu 
svého stanoviska č.j. 58012/2011-1/OVZ-30.0 ze dne 16.8.2011 specifikoval zmocnění dotčeného orgánu,
a to následujícím způsobem: 

„V oblasti ochrany veřejného zdraví je dotčeným orgánem krajská hygienická stanice. 
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Uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci, v daném případě k Zásadám územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“), náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. 

Ministerstvo zdravotnictví dle ustanovení § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, řídí a kontroluje krajské 
hygienické stanice.“

K problematice uvedené v jednotlivých bodech podání dále Ministerstvo zdravotnictví ve výše uvedeném 
stanovisku uvádí:

 K bodu 72:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.

Odůvodnění:

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.07. 2010, č.j. 4290/2010-OVZ-30.0 (dále jen „stanovisko 
MZ“), bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona, s tím, že v daném případě uplatňování 
stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 
Sb., Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně Dále jen KHS JMK). Druhá věta
výrokové části stanoviska MZ byla zapracována ve smyslu ustanovení § 80 odst. 1 písm. b) zákona
č. 258/2000 Sb. 

Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně (dále jen „KHS JMK“) svým stanoviskem podpořilo stanovisko KHS JMK. V odůvodnění svého 
stanoviska Ministerstvo zdravotnictví uvádí skutečnosti uvedené v závěrech „Vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj“ a zejména z kapitoly „Hodnocení na veřejné zdraví“, protože hodnocení zdravotních rizik 
je v kompetenci resortu ministerstva zdravotnictví. 

Ministerstvu zdravotnictví nepřísluší hodnotit znečištění ovzduší z hlediska zákonných limitů. Ministerstvo 
zdravotnictví konstatuje fakt, že úroveň znečištění Jižní Moravy s porovnáním s ostatními oblastmi v ČR je 
dobrá. Je samozřejmé, že se v kraji nachází lokality, kde situace není dobrá. Toto konstatování vychází ze 
statistických ročenek Ministerstva pro životní prostředí. 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví podotýká, že lze důvodně předpokládat, že
v době realizace konkrétních záměrů bude úroveň zátěže odlišná od úrovně v době zpracování „Hodnocení 
vlivů na veřejné zdraví“, které bylo provedeno v rámci zpracování ZÚR JMK (příloha oddílu A ve Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, zpracovaná společností ATEM – Ateliér ekologických modelů, 
s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, IČ 27181278), a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že ZÚR dle ust.
§ 36 odst. 1 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání 
území kraje a dle ust. § 36 odst. 3 stavebního zákona v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují
a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich 
naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. 

Zásadní je fakt, že účelem ZÚR JMK, jako krajské koncepce, je navrhnout koncepční řešení, 
které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje
a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a stanovuje alternativy naplňující cíle 
zásad územního rozvoje. Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (dále jen „HIA“) je zpracováno jako 
součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. V případě ZÚR JMK se jedná o strategický 
dokument kraje (koncepci), tj. i hodnocení vlivů na veřejné zdraví se odehrává ve strategické rovině. Je 
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potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Vlastní vyhodnocení se zabývalo celkovým řešení území z pohledu 
cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější 
faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality ovzduší
a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení bude možné až v navazujících řízeních (v procesu EIA a územním řízení), kdy jsou už 
známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž 
nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant 
je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je
z hlediska zátěže příznivější. 

Ve vztahu k posuzování vlivů konkrétních záměrů z hlediska veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví 
uvádí, že z dikce zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) mimo jiné vyplývá, že
u zákonem stanovených záměrů se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. 
oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 
tohoto zákona mimo jiné zabývat charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti a významnosti, 
rozsahem vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to
i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je 
zcela zásadní, že dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí být část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní 
prostředí je Ministerstvo zdravotnictví v případech naplňujících dikci ust. § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

 K bodu 73:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.

Odůvodnění:

MZ se vyjádřilo k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území z hlediska ochrany veřejného zdraví 
obsaženého v Návrhu ZUR. 

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona s tím, 
že v daném případě uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 
odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. KHS JMK. Druhá věta výrokové části stanoviska Ministerstva 
zdravotnictví byla zapracována ve smyslu ustanovení § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. 

Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán KHS JMK svým stanoviskem podpořilo stanovisko KHS JMK. 
Ministerstvo zdravotnictví v předmětném stanovisku uvádí skutečnosti uvedené v závěrech „Vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj“ a zejména z kapitoly „Hodnocení na veřejné zdraví“, resp. text uvedený
v předmětném bodě podání obce Jinačovice (viz výše) reflektuje na skutečnosti deklarované ve Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, příloze k oddílu A „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ s tím, že 
hodnocení zdravotních rizik je v kompetenci resortu ministerstva zdravotnictví. 

K části předmětného tvrzení související s posuzováním konkrétních záměrů směřuje podmínka č. 2 
stanovená (v souladu s ust. § 4 odst. 5 stavebního zákona) ve výrokové části stanoviska KHS JMK ke 
2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20.07.2010 vydaného pod číslem jednacím 
6726/2009/BM/odb_HOK dle níž KHS JMK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
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závěry a doporučení vyplývající z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území a z přílohy oddílu A 
této části 2. Návrhu ZÚR JMK, tj. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví. S tímto požadavkem se Ministerstvo 
zdravotnictví, jak je zřejmé z věty druhé výrokové části stanoviska MZ, ztotožnilo s předpokladem, že záměry 
vymezené v ZÚR JMK (tj. v krajské koncepci územního plánování) budou následně posuzovány v rámci 
pořizování navazující územně plánovací dokumentace (na úrovni obcí) a na základě stavebně – technických 
parametrů specifikovaných v projektových dokumentacích pro následná řízení v rámci tzv. posuzování EIA 
dle zákona č. 100/2001 Sb. K posuzování jednotlivých záměrů v následných řízeních dle stavebního zákona 
(tzv. EIA) Ministerstvo zdravotnictví podotýká, že z dikce zákona č. 100/2001 Sb. mimo jiné vyplývá, že
u zákonem stanovených záměrů se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. 
oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 
tohoto zákona mimo jiné zabývat charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti a významnosti, 
rozsahem vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to
i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je 
zcela zásadní, že dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí být část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní 
prostředí je Ministerstvo zdravotnictví v případech naplňujících dikci ust. § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. 

 K bodu 74:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.

Odůvodnění:

Ministerstvo zdravotnictví se vyjádřilo k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území z hlediska ochrany 
veřejného zdraví obsaženého v Návrhu ZUR a ve stanovisku MZ uvedlo skutečnosti uvedené v závěrech 
„Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj“ a zejména z kapitoly „Hodnocení na veřejné zdraví“.

Stanovisko MZ bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona s tím, že v daném případě 
uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona
č. 258/2000 Sb. KHS JMK. Druhá věta výrokové části stanoviska MZ byla zapracována ve smyslu ustanovení
§ 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. 

Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán KHS JMK svým stanoviskem podpořilo stanovisko KHS JMK. 
Ministerstvo zdravotnictví v souvisejícím textu svého stanoviska nenavrhuje ani nedoporučuje opatření resp. 
územně plánovací opatření, ale reaguje na související skutečnosti vyplývající z vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj a zejména z hodnocení na veřejné zdraví s předpokladem, že v důsledku realizace stavebně 
– technických opatření bude zabezpečen plynulý provoz na komunikacích.

K části námitky související s konkrétností vyjádření Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že ZÚR jsou 
strategickým dokumentem na úrovni kraje, podrobné hodnocení bude možné až v navazujících řízeních, kdy 
budou známy konkrétní stavebně - technické parametry záměrů. 

 K bodu 75:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.
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Odůvodnění stanoviska:

Stanovisko MZ bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona s tím, že v daném případě 
uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona
č. 258/2000 Sb. KHS JMK. Druhá věta výrokové části stanoviska MZ byla zapracována ve smyslu ustanovení
§ 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. 

V rámci projednávání ZÚR nelze vzhledem k absenci údajů o konkrétních záměrech vlivy kvantifikovat
a provést porovnání se zákonnými limity, neboť ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo 
jiné stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení
§ 36 odst. 3 stavebního zákona v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování
a koordinují územně plánovací činnost obcí. Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje 
územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství 
obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a stanovuje alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje. 
Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině. Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje
s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Vlastní vyhodnocení se zabývalo celkovým 
řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako 
vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. 

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn. že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

K posuzování jednotlivých záměrů v následných řízeních dle stavebního zákona (tzv. EIA) Ministerstvo 
zdravotnictví podotýká, že z dikce zákona č. 100/2001 Sb. mimo jiné vyplývá, že u zákonem stanovených 
záměrů se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle 
přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 tohoto zákona mimo jiné 
zabývat charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti a významnosti, rozsahem vlivů vzhledem
k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající 
stav životního prostředí v dotčeném území. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je zcela zásadní, že dle 
ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na 
veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví
v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování 
vlivů na veřejné zdraví. 

Povinnost kvantifikovat vlivy konkrétních záměrů ani tyto vlivy u jednotlivých záměrů hodnotit nepřísluší 
Ministerstvu zdravotnictví, s výjimkou případů naplňujících dikci ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 
Sb.

Námitka města Veselí nad Moravou (K013)

Námitka města Veselí nad Moravou, se sídlem tř. Masarykova 119, 698 13  Veselí nad Moravou, 
zaevidovaná na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 13.04.2011, pod č.j. JMK 
51687/2011, sp.zn. S-JMK 51687/2011/ OÚPSŘ, se zamítá.
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Odůvodnění:

Předmětné podání města Veselí nad Moravou bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také 
„dotčené obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: V rámci zpracování 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 
požaduje Město Veselí nad Moravou vymezit východní obchvat města v návrhové části dokumentace jako 
dopravní koridor nadmístního významu a současně jako veřejně prospěšnou stavbu.“.

Dotčené orgány na úseku dopravy, tj. odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále také 
„OD“) a Ministerstvo dopravy (dále také „MD“) neuplatnily při projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu
§ 37 stavebního zákona žádné požadavky ke koridoru územní rezervy DR42, což je územní rezerva koridoru 
silniční dopravy nadmístního významu I/55 (výhledově II/655) Veselí nad Moravou – Sudoměřice, přeložka
s ochvaty sídel.

MD k podané námitce sdělilo, že nedoporučuje námitce vyhovět. MD dlouhodobě ve své dopravní koncepci 
sleduje nahrazení stávající silnice I/55 rychlostní silnicí R55 s tím, že po vybudování R55 bude stávající tah 
silnice I/55 přeřazen do silnic II. třídy s číselným označením II/655. V tomto smyslu byla ze strany ŘSD ČR
a MD vždy vydávána stanoviska k jednotlivým územně plánovacím dokumentacím a to jak na území 
Zlínského kraje, tak i na území Jihomoravského kraje. K návrhu zadání ÚP Veselí nad Moravou naposledy 
dne 01.03.2011 čj. 93/2011-910-UPR/1-Ma. Pokud město Veselí nad Moravou požaduje do 2. Návrhu ZÚR 
JMK zapracovat koridor pro veřejně prospěšnou stavbu, pak může být tento koridor zapracován – se 
souhlasem kraje – pro silnici II. třídy.

OD k podané námitce sdělil, že rovněž nedoporučuje námitce vyhovět. Obchvat Veselí po výstavbě R55 
ztrácí na aktuálnosti a proto je pro něj možno držet pouze rezervu. Nebude-li R55, nebude ani silnice I/55 
převedena na silnici II. třídy a obchvat Veselí tak bude záležitostí státu, tedy Ministerstva dopravy. 

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK sledované územní rezervy silniční infrastruktury a jejich vymezení vychází
z dlouhodobě sledované koncepce rozvoje dopravních sítí ČR, z hlediska tahů krajského významu 
na silnicích II. třídy pak z dokumentů „Generel krajských silnic Jihomoravského kraje“ a „Souhrn návrhů 
generelu krajských silnic“ (KrÚ JMK, odbor dopravy), schváleného Radou Jihomoravského kraje v roce 2006
a aktualizovaného v roce 2008. Výše popsaná koncepce MD (nahrazení stávající silnice I/55 rychlostní silnicí
R55 s tím, že po vybudování R55 bude stávající tah silnice I/55 přeřazen do silnic II. třídy s číselným 
označením II/655) je zapracována ve 2. Návrhu ZÚR JMK s tím, že územní rezerva DR42 je zařazena mezi 
silnice I. třídy s předpokladem možného přeřazení po dostavbě související rychlostní silnice do sítě silnic II. 
třídy, jak je zřejmé z odůvodnění. Z Generelu krajských silnic vyplývá, že východní obchvat města Veselí nad 
Moravou (značený jako silniční tah krajského významu K16) je veden jako směrný návrh silnice II. třídy, 
přičemž směrné návrhy jsou návrhy doporučené k realizaci v období přesahujícím časový horizont 
návrhového období (rok 2030). Z popsaného jasně vyplývá, že řešení uvedené ve 2. Návrhu ZÚR JMK přesně 
odpovídá koncepci dopravy sledované Ministerstvem dopravy a Jihomoravským krajem (Generelem 
krajských silnic). OD jako dotčený orgán ve svém stanovisku k námitce toto potvrdil – prioritou kraje je 
výstavba R55, po výstavbě R55 obchvat Veselí nad Moravou ztrácí na aktuálnosti (tranzitní doprava bude 
převedena na R55), a proto je držena pouze územní rezerva. Pokud nebude realizována R55, dojde
k zásadní změně v koncepci dopravy, která bude muset být řešena v rámci aktualizace ZÚR JMK. Nicméně
v současné době je třeba držet výše popsanou dopravní koncepci a námitce se proto nevyhovuje.

V odůvodnění námitky je uvedeno, že východní obchvat je nedílnou součástí silničního tahu nadmístního 
významu Kunovice – Uherský Ostroh (dle ZÚR Zlínského kraje) s přímou návazností na území 
Jihomoravského kraje – Vnorovy – Sudoměřice, je nutno stabilizovat koncepci a systémové zatřídění ve 
vztahu na území Zlínského kraje. Z hlediska dlouhodobě sledované koncepce rozvoje dopravních sítí ČR je 
pro oba kraje prioritní nahrazení stávající silnice I/55 rychlostní silnicí R55, po vybudování R55 bude stávající 
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tah I/55 přeřazen do silnic II. třídy, které jsou v kompetenci krajů. Z hlediska územní návaznosti jsou 
koridory obchvatů vymezené na území Zlínského kraje a Jihomoravského kraje koordinovány. Na základě 
výše uvedeného odůvodnění je na rozdíl od Zlínského kraje ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezena územní 
rezerva, která je s ohledem na neaktuálnost realizace záměru dostačující pro ochranu území před tím, aby 
bylo znemožněno nebo podstatně ztíženo jeho budoucí využití jako plocha pro dopravu.

K dalšímu bodu odůvodnění je nutno zdůraznit, že v současné době není aktuální připravovat podmínky
k realizaci přestavby silniční sítě v přímé návaznosti na dálniční a silniční síť republikového významu, 
protože realizace R55 odvede tranzitní dopravu mimo stávající silnici I/55 a budování obchvatů nebude 
pravděpodobně vzhledem k dopravnímu zatížení, které zůstane nesilniční síti, opodstatněné. Vyhodnocení 
dopravní situace – oprávněnost realizovat obchvaty sídel – bude vyhodnocována až po realizaci R55. Pro 
zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obsluhy v okrajových oblastech příhraničí nemá územní rezerva 
DR42 ve srovnání se silnicí I/55 žádný význam, protože v celé délce na území Jihomoravského kraje pouze 
kopíruje vedení stávající silnice I/55 (tvoří obchvaty jednotlivých sídel) a dopravní dostupnost nijak výrazně 
nezlepšuje. Pro zkvalitnění životního prostředí v prostoru stávající silnice I/55 je prvořadá realizace 
rychlostní silnice R55, která výrazným způsobem sníží emise a hlukové zatížení; další zlepšování životního 
prostředí už je otázkou pro řešení zpracované až na základě zohlednění realizace R55 a vyhodnocení nových 
dopravních toků. 

Námitka obce Dolní Bojanovice (K017)

Námitka obce Dolní Bojanovice, se sídlem Hlavní 383, 696 17  Dolní Bojanovice, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 14.04.2011, pod č.j. JMK 52331/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Dolní Bojanovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v 
§ 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Nesouhlasíme s navrženou trasou koridoru VVTL plynovodu (TE36), která 
zasahuje do zastavěného a zastavitelného území obce. Obec Dolní Bojanovice je naprosto zásadním 
způsobem omezována v rozvoji již stávajícími omezeními a s dalším takto významným omezením zásadně 
nesouhlasíme. Požaduje jednání nad územním rozvojem naší obce za účasti dotčených institucí a dotčených 
orgánů.“

2. Návrh ZÚR JMK zpřesňuje koridor technické infrastruktury P11 VVTL plynovody vedoucí z plánovaného 
podzemního zásobníku plynu Podivín – Prušánky k sondám Podivín a Prušánky a dále propojení na stávající 
VVTL plynovod mezi obcemi Dolní Dunajovice a hranicí ČR – Slovensko a na stávající VVTL plynovod mezi 
obcí Dolní Bojanovice – Brumovice, vymezený v Politice územního rozvoje ČR 2008 (dále také „PÚR ČR 
2008“).

PÚR ČR 2008 je ve smyslu § 31 odst. 4 stavebního zákona závazná pro pořizování a vydávání zásad 
územního rozvoje JMK. Koridor VVTL plynovod (TE36) nelze z 2. Návrhu ZÚR JMK vypustit.

Katastrální území obce Dolní Bojanovice je od poloviny minulého století významnou oblastí s těženými 
ložisky ropy, zemního plynu a podzemními zásobníky zemního plynu. S těmito aktivitami pak nutně souvisejí 
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stavby pro transport, případně skladování těchto surovin. Tyto činnosti byly v PÚR ČR 2008 zahrnuty mezi 
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelnosti rozvoje území.

Podle stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu (dále také „MPO“) ze dne 09.05.2011 zn. 8540/ 
2011/03100, uplatněného k námitkám a připomínkám podaným ke dni veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR 
JMK, však vymezení navrhovaného koridoru VVTL (TE36) pozbylo na aktuálnosti. Koridor technické 
infrastruktury P11 VVTL byl proto ve 2. Návrhu ZÚR JMK přeřazen z návrhu do územní rezervy až do doby 
vyřešení záměru v aktualizaci PÚR ČR 2008. MPO jako dotčený orgán musí nejprve uplatnit požadavek na 
vypuštění tohoto záměru v rámci aktualizace PÚR ČR 2008 a následně teprve bude možné záměr vypustit 
také ze ZÚR JMK. 

Pro informaci uvádíme, že PÚR ČR 2008 byla schválena usnesením vlády ČR č.929 ze dne 20.července 2009. 
V souladu s § 35 stavebního zákona Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovává ve spolupráci s ostatními 
ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji každé 4 roky zprávu o uplatňování PÚR. Na základě 
této zprávy vláda rozhodne o aktualizaci PÚR nebo o zpracování nového návrhu PÚR.

V námitce uváděná možná kompenzace za omezení využití území nebo navrhovaná změna horního zákona 
nejsou ve vztahu k pořizování ZÚR relevantní.

Námitka obce Sobotovice (K019)

Námitka obce Sobotovice, se sídlem Sobotovice 176, 664 67  Sobotovice, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 14.04.2011 pod č.j. JMK 52436/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ 
OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Sobotovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále též „2. Návrh 
ZÚR JMK“) námitku vůči umístění koridoru TE2 v k.ú. Sobotovice (ZUR – záměr TE2-vedení VVN 400 kV)
v následujícím znění: „Navrhovaná varianta je pro obec nepřijatelná. Jedná se o významný zásah a omezení 
do strategie rozvoje obce, krajinného rázu, životního prostředí, zastavěného území a v neposlední řadě 
omezení vlastnických práv majitelů dotčených pozemků.“ 

V odůvodnění námitky obec Bratčice uvedla: „Byly již navrženy varianty (severní a jižní), které obchází obec. 
Dále existují jiné možnosti např. umístění na stávající stožáry VVN, uložení rozvodného vedení jako 
podzemní, kdy není nutné rozšiřovat ochranné pásmo (§ 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). Žádná z těchto 
možností není v návrhu ZUR-záměr TE2 využita. i když se jedná o veřejně prospěšnou stavbu nadmístního 
významu, není pro obec akceptovatelné zvolit variantu, která největším dopadem negativně zasahuje do 
krajinného rázu a života obyvatel obce Sobotovice.“

Předmětné podání obce Sobotovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené.
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Pokud jde o podmínku vymezení území dotčeného námitkou, která je stanovena v § 39 odst. 2 stavebního 
zákona, předmětné podání obce Sobotovice bylo vyhodnoceno tak, že tato zákonná podmínka byla splněna 
(podání vymezuje území dotčené námitkou jako území pro „umístění koridoru TE2 v k. ú. Sobotovice“).

Obec Sobotovice namítá, že navrhovaná varianta umístění koridoru TE2 – vedení VVN 400 kV 
na k.ú. Sobotovice je nepřijatelná z toho důvodu, že se jedná o významný zásah a omezení v zastavěném 
území, strategie obce, krajinného rázu, životního prostředí a v neposlední řadě vlastnických práv majitelů 
dotčených pozemků. Námitky nebyly nijak blíže specifikovány a nejsou z nich zřejmé konkrétní dopady na 
citované oblasti. 

Úvodem je nutno konstatovat, že záměr umístění koridoru TE2 – vedení VVN 400 kV je nadmístního 
významu a je v souladu se strategickými dokumenty deklarujícími jeho nutnost pro plnění rozvoje 
nadmístního rozsahu. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se jedná o záměr, který je nutno akceptovat, avšak 
přesto může být v kolizi s dalšími rozvojovými záměry. Cílem územního plánování je mimo jiné zajistit 
vyvážený rozvoj v území a najít vzájemnou koexistenci těchto mnohdy protichůdných zájmů při minimalizaci 
negativních dopadů z toho plynoucích.

K podané námitce Obce Sobotovice se vyjádřilo MPO, které celou situaci vyhodnotilo tak, 
že jako nejvhodnější v okolí obcí Sobotovice, Ledce a Bratčice se jeví varianta určitého narovnání trasy
a odklon nového koridoru od stávající zástavby, čímž by byly eliminovány zásahy a omezení zastavěného 
území deklarované v námitce. Tato nová varianta byla s dotčenými obcemi projednána a odsouhlasena,
z čehož vyplývá, že i další namítané skutečnosti byly novým návrhem zřejmě akceptovány. Navrhovaná 
varianta je však v takové fázi rozpracovanosti, že nemohla být do ZÚR přejata (pořizovateli nebyly předány 
podklady k novému vymezení koridoru). Poté, co bude tato varianta zpracována a předána pořizovateli, je 
možno upravenou trasu řešit v rámci aktualizace ZÚR JMK. V současné době je však nutno vycházet
z návrhu existujícího a vymezení koridoru jakožto strategického záměru nadmístního významu přijat ve 
stávající variantě a zajistit tím návaznost a rozvoj dalších nadmístních cílů.

Dotčený orgán tj. Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO) neuplatnil při projednávání 2. Návrhu 
ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona žádné připomínky k vymezení koridoru pro záměr nového 
vedení v souběhu se stávající linkou 400 kV (Slavětice -) hranice kraje – Sokolnice.

Po projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona v době úpravy 2. Návrhu ZÚR JMK byl pořizovatel požádán 
společností, která zajišťuje podklady pro majitele vedení ČEPS, a. s., o vyjádření k alternativním řešením 
vedení koridoru VVN u obcí Sobotovice, Ledce a Bratčice. Pořizovatel upozornil společnost na skutečnost, 
že pro realizaci záměru je nezbytné zakreslení vybrané trasy vedení bez alternativ a požádal o předání 
podkladových materiálů. Podklady (včetně grafických dat) pro případnou úpravu vedení koridoru VVN 
nebyly pořizovateli předány.

Námitka města Bučovice (K020)

Námitka města Bučovice, se sídlem Jiráskova 502, 685 01  Bučovice, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje zaevidována dne 14.04.2011 pod č.j. JMK 52218/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání města Bučovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Město Bučovice požaduje, aby v Zásadách územního rozvoje 
Jihomoravského kraje byl zanesen optimální koridor pro D24 – dvouproudovou silnici I. třídy I/50 Bučovice, 
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vymezený katastrálními územími Bučovice, Marefy a Vícemilice tak, aby tranzitní doprava v uvedené 
lokalitě byla řešena obchvatem města Bučovice“. 

Koridor D24 – I/50 Bučovice, přeložka – vymezený ve 2. Návrhu ZÚR JMK, je součástí spojení Brno –
Holubice – Uherské Hradiště – hranice ČR/Slovensko a mezinárodního tahu E50. Silnice je významnou osou 
napojující a obsluhující východní oblasti kraje a střední část Pomoraví. Vymezený koridor vychází ze záměru 
přeložky silnice I/50 dlouhodobě drženého v územně plánovací dokumentaci města Bučovice, který je 
rovněž zanesen v Generelu dopravy Jihomoravského kraje (únor 2006) jako územně plánovacím podkladu 
zpracovaném ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a řešícím komplexní návrh rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury
v kraji s návrhem priorit. Ve smyslu § 185 odst. 4 stavebního zákona byla prověřena aktuálnost tohoto 
územně plánovacího podkladu a data o Generelu byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

Pokud nahlédneme do historie, tak s přeložením silnice I/50, která v současné době prochází středem 
města a vytváří nebezpečné dopravní kolize, se uvažovalo již ve směrném územním plánu Bučovic z r. 1971, 
přeložená trasa byla navržena podél toku Litavy. Rovněž schválený územní plán velkého územního celku 
„Brněnské sídelní regionální aglomerace“ (schválen usnesením vlády ČSR č. 64 dne 13.03.1985, platný do 
01.01.2010) měl pro stavbu nazvanou „Bučovice, obchvat“ v grafické části vymezen koridor pro přeložku 
silnice podél toku Litavy. S touto trasou také počítal koncept územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) 
Bučovice z r. 1991. Při jeho projednání se část občanů vyjádřila k vedení komunikace nesouhlasně. 

Na základě požadavků občanů město iniciovalo pořízení dopravní studie. V roce 1992 Dopravoprojekt Brno 
vypracoval studii, v níž byly navrženy čtyři trasy, tři byly situovány podél toku Litavy a jedna obcházela 
město po jižním okraji. V průběhu let 1992 – 1993 byly trasy projednány s dotčenými orgány státní správy, 
přičemž při porovnání variant se přihlíželo zejména k hlediskům urbanistickým, vodohospodářským
a k problematice ŽP. Studie jednoznačně prokázala technickou a ekonomickou náročnost úplného obchvatu 
města a potvrdila reálnost původního návrhu s tím, že výsledné řešení bylo upraveno odsunem železniční 
trati v prostoru Vícemilice, který umožňuje oddálení trasy I/50 od obytné zástavby.

Tato vybraná varianta byla zapracována do ÚPN SÚ Bučovice schváleného v r. 1995 a je nadále držena
i v dosud platném Územním plánu města Bučovice (schváleném v roce 2005). V r. 1997 zpracovala firma 
Dopravoprojekt Brno dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby „Silnice I/50 Bučovice“, která odpovídala 
řešení obsaženému v ÚPN SÚ Bučovice. K ní byla zpracována dokumentace hodnocení vlivů stavby na 
životní prostředí (podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí), k dokumentaci 
MŽP vydalo souhlasné stanovisko z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí. 

Protože v rámci projednání Zadání ZÚR JMK žádný z dotčených orgánů ani Město Bučovice neuplatnily
k řešení dopravy v prostoru města Bučovice žádné požadavky, byl ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezen koridor 
přeložky silnice I/50 vycházející z Generelu dopravy Jihomoravského kraje, platné územně plánovací 
dokumentace a zpracované dokumentace pro územní řízení pro vlastní stavbu přeložky. Pro odlišné řešení
není k dispozici žádný zpracovaný podklad prokazující reálnost jiné varianty. Výše uvedené potvrzuje
i stanovisko příslušného dotčeného orgánu Ministerstva dopravy (MD) ze dne 06.05.2011 č.j. 141/2011-
910-UPR/2-Ma, v němž je k podané námitce uvedeno: Požadavky města Bučovice a OS TOP Bučovice jsou
v rozporu se stávajícím platným územním plánem města, ve kterém je vyznačena a stabilizována přeložka 
silnice I/50, zpracovaná do úrovně DÚR … platná trasa přeložky silnice I/50 byla jako varianta 1a navržena 
ve studii z r. 1992, zpracované na základě objednávky města. ŘSD ČR následně zajistilo zpracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí, která byla upravována o dodatečně požadované připojení plánované 
průmyslové zóny. Z uvedených důvodů navrhujeme ponechání záměru v návrhu ZÚR JMK… Z výše 
uvedeného je zřejmé, že příslušný dotčený orgán trvá na ponechání koridoru přeložky silnice I/50 ve 
2. Návrhu ZÚR JMK.

K jednotlivým částem odůvodnění námitky (v této části jsou vybrány pouze nejdůležitější skutečnosti
z odůvodnění námitky, neboť účelem není doslovně opakovat body odůvodnění námitky, ale vypořádat se
s nimi) se uvádí:

Podle odůvodnění předmětné námitky koridor D24 – dvouproudová silnice 1. třídy I/50 v Bučovicích tak, jak 
vyplývá ze stávajícího 2. Návrhu ZÚR JMK, je pro město Bučovice v katastrálních územích Bučovice, Marefy
a Vícemilice veden obytnou částí města. Plánovaná trasa by v případě její realizace prakticky rozdělila 
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město na dvě části, což by znamenalo zrušení kompaktního městského celku a zvýšení zdravotní zátěže 
občanů města Bučovice emisemi a hlukem. Trasa dvouproudové silnice I. třídy I/50 tak, jak je uvedena
v rámci 2. Návrhu ZÚR JMK, v žádném případě neřeší vyvedení dopravy z intravilánu města, ale pouze jej 
posouvá v rámci zastavěné části města do nové trasy, která je od stávající komunikace vzdálena pouze cca 
100 až 350 m. Území, ve kterém je plánováno vedení nového koridoru, je ve valné většině vedeno dle 
platné územně plánovací dokumentace v plochách určených pro bydlení nebo v plochách, které na bydlení 
bezprostředně navazují. 

Ke shora uvedené argumentaci je nutné uvést, že účelem koridoru D24 ve 2. Návrhu ZÚR JMK je vytvořit 
podmínky pro vedení koridoru s cílem odvedení silné průjezdné dopravy mimo obytnou část Bučovic
a vytvořit podmínky pro bezkolizní vedení dálkové dopravy na ose Brno – Uherské Hradiště. Cílová doprava 
na stávajících komunikacích ve městě vždy zůstane, ale tato musí být oddělena od dopravy dálkové 
(průjezdní), ta bude převedena na navrhovanou přeložku. 2. Návrh ZÚR JMK na základě výše uvedených 
podkladů vymezil koridor s minimálním ovlivněním souvislé obytné zástavby, v převážné části v souběhu se 
stávající železniční tratí, a vytváří předpoklad pro odvedení průjezdní dopravy z centra města a z místní části 
Vícemilice. 2. Návrh ZÚR JMK nevymezuje trasu přeložky, ale vymezuje koridor trasy komunikace. Koridor 
D24, i když je vymezen důsledně v souběhu se stávající železniční tratí, díky své šířce 200 m zasahuje
i stávající obytnou zástavbu. Proto z opatření SEA (které jsou součástí Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na ŽP)
plyne požadavek, aby v rámci upřesnění koridoru v navazující ÚPD a v rámci projektového posuzování vlivů 
záměru na ŽP (EIA) byla věnována zvýšená pozornost minimalizaci vlivů hlukové zátěže na obytné prostředí 
(např. umístěním trasy v co největší vzdálenosti od zástavby, technickými protihlukovými opatřeními). 

Z hlediska řešení ZÚR JMK je namítaná problematika dopadu koridoru na platnou územně plánovací 
dokumentaci podrobností, kterou ZÚR JMK nemohou postihnout. Proto při vypořádání tohoto bodu 
odůvodnění bylo nutné přihlédnout i k Územnímu plánu města (ÚPM) Bučovice. V žádném případě není 
pravdou, že koridor přeložky je veden obytnou částí města. Přeložka upřesněná v platném Územním plánu 
města Bučovice se pouze okrajově dotýká zástavby v ul. Sokolovská, Nádražní a Ždánská, jinak prochází 
kolem bývalého areálu ÚP Bučovice a mimo zastavěné území. Pokud se týká „zrušení kompaktního 
městského celku“, tak část města (ul. Ždánská, Sokolovská a Polní) už od centra odříznuta je, protože 
leží za železnicí. Tato část města je z centra přístupná pouze přes dva úrovňové železniční přejezdy. 
Naopak realizace přeložky spolu se související infrastrukturou vytváří dle ÚPM Bučovice předpoklady 
pro mimoúrovňové napojení lokalit oddělených od centra.

Dále město Bučovice ke 2. Návrhu ZÚR JMK ve vztahu k plánovanému koridoru D24 namítá, že nejsou 
řádně respektovány podmínky kladené na evropsky významnou lokalitu zámku v Bučovicích, 
kdy předmětná komunikace by měla být umístěna v její bezprostřední blízkosti, tj. ve vzdálenosti 50 metrů 
od této významné kulturní památky, zapsané v seznamu národních kulturních památek ČR. Umístění 
vysokorychlostní komunikace v bezprostřední blízkosti této památky by mělo nepříznivý vliv na její 
technický stav a stav jejího prostředí, čímž by došlo k jejímu ohrožení, za současného zdůraznění, že 
předmětná komunikace by tvořila hranici ochranného pásma zámku. Je sice pravdou, že v současné době je 
toto ochranné pásmo vzhledem k stávající trase silnice I/50 významně zúženo, avšak s ohledem na řešení, 
které má do budoucna poskytnout její nová trasa, by bylo zcela nezpochybnitelně vhodné, aby byl
v navrhovaném novém trasování v plném rozsahu zajištěn účel ochrany kulturních památek dle ust. § 1 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se týká nepříznivého vlivu na technický stav objektu zámku a snížení hodnoty zámku Bučovice jako 
kulturní památky, dotčeným orgánem na úseku kultury a památkové péče je v rámci pořizování ZÚR JMK 
Ministerstvo kultury, odbor památkové péče (OPP MK ČR). To v rámci projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ve 
smyslu § 37 stavebního zákona ve svém stanovisku k vymezení koridoru K24 přes Bučovice a okolí zámku 
nemělo připomínky. V zápisu z jednání k vypořádání námitek a připomínek podaných ke 2. Návrhu ZÚR 
JMK, které se konalo dne 26.07.2011 na Ministerstvu kultury, dotčený orgán k námitce města Bučovice 
konstatoval: „Přeložka silnice I/50 (D24) je dlouhodobě sledovaným záměrem, u něhož při detailnějším 
prověřování (územní plán a dokumentace pro územní řízení) došlo k dohodě o jeho umístění, včetně 
minimalizace dopadů z hlediska památkové péče. Na základě výše uvedeného OPP MK ČR doporučuje 
námitce nevyhovět.“ 
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V odůvodnění předmětné námitky uváděný pojem „vysokorychlostní komunikace“ není legislativou
definován a nelze k němu tudíž podat bližší vysvětlení. 2. Návrhem ZÚR JMK je vymezen koridor 
pro přeložku „dvoupruhové silnice I. třídy I/50“, nikoliv pro rychlostní silnici nebo dálnici. V měřítku ZÚR 
JMK lze vliv koridoru (stavby silnice) na areál zámku těžko posuzovat. Nicméně dle zpracované 
dokumentace pro územní řízení stavby přeložky a na základě poskytnutého stanoviska OPP MK ČR 
lze konstatovat, že technická opatření v rámci stavby jsou schopna minimalizovat vliv komunikace 
na sousedící areál zámku, zejména na zámecký park; proto z hlediska památkové péče nebyl důvod námitce 
vyhovět.

Město Bučovice dále namítá, že současně navrženým trasováním plánovaného koridoru D24 by nedošlo
k naplnění zásad usnesení vlády České republiky ze dne 13.07.2005, k dopravní politice České republiky pro 
léta 2005-2013 (dále jen „Dopravní politika ČR"), které v části I. ukládá členům vlády a vedoucím ostatních 
ústředních orgánů státní správy zabezpečovat cíle a principy Dopravní politiky. Součástí tohoto dokumentu 
je povinnost zajistit i minimalizaci negativních vlivů hluku a emisí z dopravy a dodržování platných limitních 
hodnot, které jsou v současné době zejména v obytných zónách města překračovány. Občané města 
Bučovice jsou přesvědčeni, že cílem nového řešení dopravní situace ve městě má být zejména tyto vlivy 
odstranit nebo významně zmírnit. Zachováním stávajícího stavu by došlo prakticky k zakonzervování situace 
bez možnosti ji v budoucnu jakkoliv změnit. V materiálu Dopravní politiky ČR je vytknuto jako hlavní cíl
v oblasti dopravní infrastruktury zajištění mezinárodních závazků, vyplývajících z výstavby a modernizace 
transevropské sítě TEN-T s preferencí tří prioritních projektů dle přílohy III."Rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES,
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě". K těmto prioritám patří v rámci 
navrhování nových tras minimalizovat dopady na životní prostředí a provádět technická opatření pro 
minimalizaci vlivů výstavby na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví. Tato zásada by
v případě stávajícího návrhu trasování předmětné komunikace v žádném případě nemohla být dodržena, 
neboť rychlostní silnice by byla vedena v rámci obytné části města se zřejmým vlivem na zdraví občanů 
města Bučovice. 

Pokud se týká respektování dopravní politiky, je nutné uvést následující: Dopravní politika ČR pro léta 2005 
– 2013 schválená usnesením Vlády České republiky č. 882 ze dne 13.07.2005 zejména deklaruje, co stát
v oblasti dopravy učinit musí (mezinárodní vazby, smlouvy), učinit chce (bezpečnost, udržitelný rozvoj, 
ekonomika, ekologie, veřejné zdraví) a učinit může (finanční aspekty). V Dopravní politice v kap. 4.2.2 je 
uvedeno, že hlavním cílem v oblasti výstavby dopravní infrastruktury je postupná výstavba a modernizace 
transevropské sítě TEN-T s preferencí tří prioritních projektů dle přílohy III."Rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES,
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě" (dále jen rozhodnutí). Příloha III 
rozhodnutí obsahuje vlastní prioritní projekty, u kterých mají být zahájeny práce do roku 2010, 
preferovanými se rozumí tři projekty dotýkající se České republiky (č. 22 Železniční osa Atény - Sofia -
Budapešť - Vídeň - Praha - Norimberk/Drážďany, č. 23. Železniční osa Gdaňsk - Varšava - Brno/Bratislava -
Vídeň a č. 25. Dálniční osa Gdaňsk - Brno/Bratislava - Vídeň). V žádném případě nelze říct, že k prioritám 
uvedeným v příloze III rozhodnutí patří „minimalizovat dopady na životní prostředí a provádět technická 
opatření pro minimalizaci vlivů výstavby na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví“, 
jak je uvedeno v odůvodnění námitky. Tyto priority vyplývají až z dalších ustanovení Dopravní politiky. 

Z přílohy č. i rozhodnutí – mapové přílohy – vyplývá, že silnice I/50 nepatří do transevropské dopravní sítě. 
Dle přílohy II rozhodnutí však platí, že kromě projektů uvedených v příloze i se za infrastrukturní projekty 
společného zájmu považují všechny projekty vztahující se ke spojením, které se týkají, mimo jiné, výstavby 
nebo zlepšení obchvatů nebo okružních komunikací; přeložku silnice I/50 je tedy nutné považovat za záměr, 
na něž se vztahují priority vyplývající z rozhodnutí a promítnuté v Dopravní politice.

Dle Dopravní politiky, priority 4.2 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury, k hlavním úkolům patří mimo 
jiné „zajistit pomocí nástrojů územního plánování a Politiky územního rozvoje ochranu koridorů a ploch pro 
rozvojové záměry dopravní infrastruktury a sítě veřejných logistických center“. Pro hlavní projekty rozvoje 
silniční a dálniční sítě vyplývají zejména opatření „kvalitněji řešit tranzitní dopravu obcemi (zklidňování 
dopravy, obchvaty)“ a „při navrhování nových tras minimalizovat dopady na životní prostředí a provádět 
technická opatření pro minimalizaci vlivů výstavby na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného 
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zdraví“. Při promítnutí těchto úkolů dopravní politiky do řešení koridoru „přeložky silnice I/50“ ve 2. Návrhu 
ZÚR JMK je zřejmé, že vymezený koridor přeložky se z pohledu dopravní politiky snaží minimalizovat vliv 
stávající infrastruktury na život obyvatelstva ve městě v rámci udržitelného rozvoje, tzn., že přesunuje 
tranzitní přepravu mimo centrální a hlavní obytnou část města. Nicméně s ohledem na ekonomiku výstavby
a následného provozu a výsledky a závěry posouzení vlivů koridoru na udržitelný rozvoj (vyplývající
z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území) není vymezen koridor pro kolosální obchvat města 
(pro něž ani není zpracován žádný podklad), nýbrž doprava je přemístěna na rozhraní obytné a průmyslové 
zóny při maximální možné míře ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, čímž prakticky plní uvedené 
úkoly dopravní politiky. Nelze se tedy ztotožnit s tím, že není respektována dopravní politika ČR. Opětovně 
je nutno upozornit, že není navrhována rychlostní silnice, ale přeložka v parametrech silnice I. třídy.

Dále bylo v odůvodnění předmětné námitky uvedeno, že je třeba zdůraznit, že každý občan naší 
republiky, tedy i občané města Bučovice, mají z titulu Usnesení předsednictva národní rady č. 2/1993 Sb.,
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění 
ústavního zákona č. 162/1998 Sb., zakotveného v čl. 35, právo na příznivé životní prostředí, kdy žádný 
subjekt není oprávněn ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje a kulturní památky nad 
míru stanovenou zákonem.

K tomu je nutné konstatovat, že principy vycházející z Listiny základních práv a svobod jsou stavebním 
zákonem zohledněny v jeho části upravující cíle a úkoly územního plánování, zejména prostřednictvím tzv. 
udržitelného rozvoje území. Dle § 18 odst. 1 stavebního zákona cílem územního plánování je vytvářet 
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Dle § 18 
odst. 2 stavebního zákona územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným
a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. 

Na základě principu udržitelného rozvoje je také projektantem zpracován 2. Návrh ZÚR JMK, včetně 
návrhu koridoru pro přeložku silnice I/50. „Udržitelný rozvoj“ spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé ŽP, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel, nelze tedy jeden z pilířů udržitelného 
rozvoje nadřazovat nad ostatní dva pilíře, zároveň také žádný z pilířů při rozvoji území opomíjet. Dle 
požadavků stavebního zákona bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, 
jehož součástí dle § 19 odstavce 2 stavebního zákona je Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. 
Hodnocení vlivů na životní prostředí je metodicky založeno na hodnocení celého obsahu ZÚR JMK v míře 
podrobnosti dané měřítkem výkresové části ZÚR JMK (měřítko 1:100 000). Předmětem hodnocení jsou 
plochy a koridory nadmístního významu a územní rezervy, hodnocen je vždy vymezený koridor či plocha 
daného záměru, technické řešení není v rámci hodnocení zohledněno. Zjištěné vlivy na sledované složky 
životního prostředí jsou souhrnně prezentovány v hodnotících tabulkách. V každé z prezentovaných tabulek 
jsou uvedena navrhovaná doporučení k omezení či vyloučení identifikovaných negativních vlivů a závěr 
hodnocení. V příloze 1.1. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na ŽP je na str. 35 tabulka vyhodnocení koridoru D24 
– I/50 Bučovice, přeložka. Z ní vyplývají opatření SEA – při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD a 
v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) je nutno věnovat zvýšenou pozornost minimalizaci vlivů 
hlukové zátěže na kvalitu dotčeného obytného prostředí, minimalizaci vlivů na krajinný ráz, na odtokové 
poměry a minimalizaci rozsahu záboru ZPF. Závěr pro posouzení záměru D24 zní: „Vymezení koridoru je 
možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.“ Požadavek na dodržení těchto opatření je 
promítnut do článku (90) 2. Návrhu ZÚR JMK v části úkoly pro územní plánování.

Z článku (90) 2. Návrhu ZÚR JMK a z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území tedy vyplývá, že
z hlediska udržitelného rozvoje je záměr přípustný při dodržení určitých opatření; tato je nutno důsledně 
vyhodnotit zejména v rámci následných řízení – při projektovém posuzování vlivů na ŽP (EIA). Z 
Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území tedy nebylo zjištěno, že by předmětným záměrem 
měl být překročen některý ze sledovaných limitů nad přípustnou míru a tím porušeny ustanovení Listiny 
základních práv a svobod. 

Závěrem město Bučovice považuje za nezbytné zdůraznit, že stav, který má být nastolen Zásadami 
územního rozvoje Jihomoravského kraje má bezesporu řešit tyto otázky do budoucna s cílem 
je optimalizovat a stanovovat tak, aby byly vytvořeny podmínky, respektující jak současné, tak i veškeré,
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v současné době předvídatelné, budoucí požadavky. Proto by měly být již nyní řešeny zejména oblasti
a záležitosti, které jsou již v současné době považovány za sporné nebo přímo konfliktní. S ohledem na výše 
uvedené tedy město žádá, aby odpovědné orgány řádně zvážily veškeré názory a postoje občanů města 
Bučovice, které jsou vyjádřeny v této námitce, a za respektování veškerých zákonných požadavků 
zapracovaly do zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje řešení koridoru D24 – dvouproudové silnice 
I. třídy jako dopravní řešení města obchvatem.

Zde je nutné uvést, že požadavek na zapracování obchvatu se objevuje až v rámci veřejného projednání 2. 
Návrhu ZÚR JMK, tedy v době, kdy je řešení už projednáno a dohodnuto s dotčenými orgány. Je nutné 
respektovat stanovisko dotčeného orgánu Ministerstva dopravy ze dne 06.05.2011 č.j. 141/2011-910-
UPR/2-Ma, v němž je k podané námitce uvedeno: „… navrhujeme ponechání záměru v návrhu ZÚR JMK, 
dokud si město Bučovice nezajistí a neprojedná novou variantu přeložky silnice I/50, doloženou relevantní
a srovnatelnou dokumentací.“ Z uvedeného je zřejmé, že příslušný dotčený orgán trvá na ponechání 
koridoru přeložky silnice I/50 ve 2. Návrhu ZÚR JMK a požaduje, aby si město Bučovice zajistilo relevantní 
dokumentaci prokazující reálnost záměru. V případě vyhledání optimálního koridoru je možné v rámci 
aktualizace ZÚR JMK prověřit nové vedení přeložky, resp. obchvatu silnice I/50.

Námitka obce Těšany (K025)

Námitka obce Těšany, se sídlem Těšany 141, 664 54  Těšany, zaevidovaná na podatelně Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje dne 14.04.2011, pod č.j. JMK 52765/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, se 
zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Těšany bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK) následující námitku: „ÚS silnice II/380 Sokolnice – Čejč.“, včetně následujícího odůvodnění:
„V případě zpracování ÚS silnice II/380 Sokolnice – Čejč požadujeme, aby silnice vedla na katastru Těšany 
jižně od obce (viz schválená vyhledávací studie II/380), případně ve stávající stopě. Zásadně nesouhlasíme, 
aby silnice II/380 vedla severně od Těšan, došlo by k zamezení rozvoje obce (východně od obce vede VVN, 
západně vysokotlak plynu a jižně produktovod). Jediný možný směr rozvoje obce je severně. Toho si je 
vědomo zastupitelstvo obce Těšany a schválilo vyhledávací studii v jižní variantě a případně i ve stávající 
stopě (viz výpisy z usnesení), také je zapracováno v upraveném návrhu zadání územního plánu obce Těšany. 
Požadujeme tedy respektovat vyhledávací studii II/380 v jižní variantě, případně ve stávající stopě.“.

Dotčený orgán, tj. odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále také „OD KrÚ JMK“) uplatnil 
při projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona stanovisko v tom smyslu, že má být 
pořízena Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč.

Po veřejném projednání OD KrÚ JMK jako dotčený orgán k podané námitce sdělil, že nedoporučuje námitce 
vyhovět. Podatel požaduje respektovat v územní studii uložené ve 2. Návrhu ZÚR JMK jižní variantu přeložky 
silnice II/380. Problematika území tahu silnice II/380 bude komplexně řešena uloženou územní studií, tato 
nemůže být ve svém zadání dopředu omezována. Ke stanovisku obce i k závěrům vyhledávací studie ovšem 
lze při pořízení územní studie celého tahu přihlédnout. 

Z požadavku příslušného dotčeného orgánu i z 2. Návrhu ZÚR JMK tedy plyne, že vedení tahu krajského 
významu, včetně jeho územních dopadů na obce, je nutno prověřit v parametrech silnice II. třídy (krajské 
silnice) s cílem zlepšení dopravní situace a úrovně životního prostředí v přilehlém území a v zastavěných 
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částech dotčených obcí. Zároveň prověřením bude získán územně plánovací podklad pro potřeby 
aktualizace územně analytických podkladů a pro koordinaci jednotlivých územních plánů.

Proto bude trasa tahu silnice II/380 prověřena územní studií, jejíž zpracování je uloženo ve 2. Návrhu ZÚR 
JMK, a to ve více variantách, z nichž bude vybráno nejoptimálnější řešení. Při vyhledávání nejoptimálnějšího 
řešení nemůže být územní studie již před zahájením prací omezována požadavky na výběr varianty, 
následné posuzování vhodnosti variant by nebylo objektivní. Proto se námitce obce, která požaduje 
respektovat vyhledávací studii sil. II/380 v jižní variantě, případně ve stávající stopě, v tuto chvíli nedá 
vyhovět. Ke stanoviskům obce i k závěrům již pořízené vyhledávací studie bude přihlédnuto až v rámci 
pořizování Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč.

Námitka městyse Veverská Bítýška (K026)

Námitka městyse Veverská Bítýška, se sídlem náměstí Na městečku 72, 664 71  Veverská Bítýška, 
zaevidovaná na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 14.04.2011 pod č.j. JMK 52705/2011, 
sp.zn. S-JMK 24269/2011 OÚPSŘ, se zamítá. 

Odůvodnění:

Předmětné podání městyse Veverská Bítýška bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené
v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Na základě usnesení zastupitelstva obce Veverská Bítýška ze dne 9.5.2007 
nesouhlasí Městys Veverská Bítýška s tím, aby byla ve 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje jakkoli zanesena, schválena či dále projednávána nebo rozpracovávána varianta trasování rychlostní 
komunikace R43 přes k.ú. Veverská Bítýška. Nesouhlasíme ani s územní rezervou pro tuto rychlostní 
komunikaci na katastrálním území Veverská Bítýška. Požadujeme trasování R43 ve stopě tzv. „německé 
dálnice“ ze severu od města Svitavy přes Kuřim, Jinačovice, Rozdrojovice dále přes Brno – Bystrc, Bosonohy 
atd.“.

Z věcného hlediska je předmětné podání námitkou dotčené obce. Z textu § 39 odst. 2 stavebního zákona 
jednoznačně vyplývá, že určené subjekty mohou podat námitky proti návrhu zásad územního rozvoje. 
Předmětná námitka však nesměřuje proti 2. Návrhu ZÚR JMK, nýbrž v jeho prospěch. Úprava řízení
o zásadách územního rozvoje v § 39 až § 42 stavebního zákona, ani subsidiárně účinná úprava opatření 
obecné povahy v § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „správní řád“), výslovně neřeší způsob procesního vypořádání uplatněných námitek. Výkladem smyslu 
těchto zákonných ustanovení však lze dospět pouze ke třem alternativám: buď se námitce vyhovuje, nebo 
se námitka zamítne, anebo se námitce vyhovuje pouze částečně, přičemž ve zbylé části se zamítne. Pokud 
se tedy námitce uplatněné proti návrhu zásad územního rozvoje vyhovuje, ať už zcela nebo částečně, pak 
dojde k úpravě námitkou napadené části návrhu. Naopak, v případě námitky, která se zamítne, k úpravě 
námitkou napadené části návrhu nedojde. Námitka, která směřuje ve prospěch návrhu zásad územního 
rozvoje, nenaplňuje svůj kontradiktorní účel očekávaný § 39 odst. 2 stavebního zákona, a proto je v rozporu 
se smyslem tohoto ustanovení. Námitce, která směřuje ve prospěch návrhu zásad územního rozvoje nelze 
vyhovět, protože na jejím základě nedojde k úpravě námitkou napadené části návrhu. Z tohoto důvodu se 
taková námitka zamítá a odůvodnění tohoto rozhodnutí směřuje k prokázání shody namítaného návrhu
s obsahem 2. Návrhu ZÚR JMK. 

V dokumentaci 2. Návrhu ZÚR JMK, projednané dle § 37 stavebního zákona s dotčenými orgány (tj. před 
veřejným projednáním), byly u záměru rychlostní silnice R43 prověřeny všechny známé varianty. Rychlostní 
silnice R43 byla v 1. úseku Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim řešena ve třech variantách: ve variantě 
„Bystrcká“ (D1-A), variantě „Boskovická“ (D1-B) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D1-C). Posouzení těchto 



126

variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní 
prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivu ZÚR JMK na veřejné zdraví“ (tzv. HIA). Při 
porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů 
udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický), zejména minimalizace negativních 
vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované 
varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová 
doprava). Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských 
kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant 
doporučil jako výslednou variantu variantu „Bystrckou“. Na základě vypořádání stanovisek dotčených 
orgánů nebyla vyloučena žádná z výše uvedených variant R43. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo 
seznámeno se všemi těmito variantami a doporučilo zvolit variantu „Bystrcká“ (D1-A).

Ve smyslu výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 
stavebního zákona do invariantní podoby. Na základě výše popsaného postupu pořizování krajských ZÚR 
JMK proto dokumentace předložená k veřejnému projednání dne 19.04.2011 vymezuje koridor rychlostní 
silnice R43 v úseku R43-1 shodně s variantou „Bystrckou“. Předmětná dokumentace variantu „Boskovickou“ 
neobsahuje, neboť u invariantního návrhu ani jinou než výslednou variantu obsahovat nemůže. Námitka 
městyse Veverská Bítýška tudíž věcně nesměřuje proti vymezení koridoru rychlostní silnice R43 ve 
2. Návrhu ZÚR JMK, nýbrž v jeho prospěch.

K argumentaci obce, že všechny varianty vedení silnice R43 přes k.ú. Veverská Bitýška (tj. v tzv. boskovické 
brázdě) by významným způsobem zasáhly do rozvoje městyse a znamenaly by devastační vliv na významné 
krajinné prvky ve Veverské Bítýšce a okolí, považujeme za důvodné upřesnit, že tyto obavy městyse 
Veverská Bitýška jsou, vzhledem k vedení silnice R43 v tzv. bystrcké variantě, bezpředmětné.

Také Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán ve smyslu § 37 stavebního zákona dlouhodobě preferuje 
plánovanou R43 v „bystrcké stopě“. Její výhodnost potvrdil dopravní model i výsledek porovnání variant 
silnice R43 v pořizovaných ZÚR JMK, jak bylo uvedeno výše. Ministerstvo dopravy tento výsledek považuje 
za optimální.

Námitka obce Chudčice (K027)

Námitka obce Chudčice, se sídlem Chudčice č.p. 220, 664 71, okr. Brno-venkov, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 14.04.2011 pod č.j. JMK 52673/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011 
OÚPSŘ, se zamítá. 

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Chudčice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK) následující námitku: „Zastupitelstvo obce Chudčice nesouhlasí s tím, aby byla ve 2. Návrhu Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje jakkoli zanesena, schválena či dále projednávána nebo 
rozpracovávána varianta trasování rychlostní komunikace R43 přes k.ú. Chudčic. Nesouhlasíme ani s územní 
rezervou pro tuto rychlostní komunikaci na katastrálním území Chudčic. Požadujeme trasování R43 ve stopě 
tzv. německé dálnice ze severu od města Svitavy přes Kuřim, Jinačovice, Rozdrojovice dále jižně přes Brno –
Bystrc, Bosonohy atd.“.

Z věcného hlediska je předmětné podání námitkou dotčené obce. Z textu § 39 odst. 2 stavebního zákona 
jednoznačně vyplývá, že určené subjekty mohou podat námitky proti návrhu zásad územního rozvoje. 
Předmětná námitka však nesměřuje proti 2. Návrhu ZÚR JMK, nýbrž v jeho prospěch. Úprava řízení
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o zásadách územního rozvoje v § 39 až § 42 stavebního zákona, ani subsidiárně účinná úprava opatření 
obecné povahy v § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „správní řád“), výslovně neřeší způsob procesního vypořádání uplatněných námitek. Výkladem smyslu 
těchto zákonných ustanovení však lze dospět pouze ke třem alternativám: buď se námitce vyhovuje, nebo 
se námitka zamítne, anebo se námitce vyhovuje pouze částečně, přičemž ve zbylé části se zamítne. Pokud 
se tedy námitce uplatněné proti návrhu zásad územního rozvoje vyhovuje, ať už zcela nebo částečně, pak 
dojde k úpravě námitkou napadené části návrhu. Naopak, v případě námitky, která se zamítne, k úpravě 
námitkou napadené části návrhu nedojde. Námitka, která směřuje ve prospěch návrhu zásad územního 
rozvoje, nenaplňuje svůj kontradiktorní účel očekávaný § 39 odst. 2 stavebního zákona, a proto je v rozporu 
se smyslem tohoto ustanovení. Námitce, která směřuje ve prospěch návrhu zásad územního rozvoje nelze 
vyhovět, protože na jejím základě nedojde k úpravě námitkou napadené části návrhu. Z tohoto důvodu se 
taková námitka zamítá a odůvodnění tohoto rozhodnutí směřuje k prokázání shody namítaného návrhu
s obsahem 2. Návrhu ZÚR JMK. 

V dokumentaci 2. Návrhu ZÚR JMK, projednané dle § 37 stavebního zákona s dotčenými orgány (tj. před 
veřejným projednáním), byly u záměru rychlostní silnice R43 prověřeny všechny známé varianty. Rychlostní 
silnice R43 byla v 1 úseku Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim řešena ve třech variantách: ve variantě 
„Bystrcká“ (D1-A), variantě „Boskovická“ (D1-B) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D1-C). Posouzení těchto 
variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní 
prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivu ZÚR JMK na veřejné zdraví“ (tzv. HIA). Při 
porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů 
udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický), zejména minimalizace negativních 
vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované 
varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová 
doprava). Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských 
kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant 
doporučil jako výslednou variantu variantu „Bystrckou“. Na základě vypořádání stanovisek dotčených 
orgánů nebyla vyloučena žádná z výše uvedených variant R43. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo 
seznámeno se všemi těmito variantami a doporučilo zvolit variantu „Bystrcká“ (D1-A).

Ve smyslu výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 
stavebního zákona do invariantní podoby. Na základě výše popsaného postupu pořizování krajských ZÚR 
JMK proto dokumentace předložená k veřejnému projednání dne 19.04.2011 vymezuje koridor rychlostní 
silnice R43 v úseku R43-1 shodně s variantou „Bystrckou“. Předmětná dokumentace variantu „Boskovickou“ 
neobsahuje, neboť u invariantního návrhu ani jinou než výslednou variantu obsahovat nemůže. Námitka 
obce Chudčice tudíž věcně nesměřuje proti vymezení koridoru rychlostní silnice R43 ve 2. Návrhu ZÚR JMK, 
nýbrž v jeho prospěch.

K argumentaci obce, že všechny varianty vedení silnice R43 přes k.ú. Chudčice (tj. v tzv. boskovické brázdě) 
by významným způsobem zasáhly do rozvoje obce, znamenaly by sanaci obytných domů, sportovních 
zařízení, místního hřbitova apod., event. ražení tunelu v oblasti Podkomorských lesů by mělo devastační vliv 
na významné krajinné prvky v obci (Za křížovou cestou, Horka, Chudčický háj – Vrzalova horka, Kamínky nad 
luhy a Nad starou tratí) a mohlo by ovlivnit množství a kvalitu vody v obecních studnách a stabilitu domů, 
považujeme za důvodné upřesnit, že tyto obavy obce Chudčice jsou, vzhledem k vedení silnice R43 v tzv. 
bystrcké variantě, bezpředmětné.

Také Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán ve smyslu § 37 stavebního zákona dlouhodobě preferuje 
plánovanou R43 v „bystrcké stopě“. Její výhodnost potvrdil dopravní model i výsledek porovnání variant 
silnice R43 v pořizovaných ZÚR JMK, jak bylo uvedeno výše. Ministerstvo dopravy tento výsledek považuje 
za optimální.

Námitka města Znojmo (K028) 

Námitka města Znojma, se sídlem Obroková 10/12, 669 22  Znojmo, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 15.04.2011, pod č.j. JMK 52898/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011 OÚPSŘ, 



128

I. v části, ve které město Znojmo nesouhlasí s navrženým rozšířením NRBC Údolí Dyje nad rámec jeho 
hranic v platném ÚP města Znojma v lokalitách č. 2 a 3 v k.ú. Znojmo - Hradiště, v lokalitách č. 7, 8, 9, 10
a 11 v k.ú. Popice u Znojma a v lokalitě Gránické údolí včetně areálu Spáleného mlýna v k.ú. Znojmo -
město, se vyhovuje,

II. ve zbývající části, ve které město Znojmo nesouhlasí s navrženým rozšířením NRBC Údolí Dyje nad rámec 
jeho hranic v platném ÚP města Znojma v lokalitách č. 1 a 4 v k.ú. Znojmo - Hradiště, v lokalitách č. 5 a 6
v k.ú. Konice u Znojma, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání města Znojma bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také„2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Rada města Znojma příslušná podle ust. § 6 odst. 6 písm. d) zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňuje námitku proti vymezení nadregionálního biocentra Údolí Dyje na správním území města Znojma,
a to konkrétně na katastrálních územích Znojmo – Hradiště, Konice u Znojma a Popice u Znojma a Znojmo –
město. Nesouhlasíme s navrženým rozšířením nadregionálního biocentra (NRBC) Údolí Dyje nad rámec jeho 
hranic vymezených v platném Územním plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf –
Sedlešovice a Suchohrdly a jeho změn (dále jen ÚP města Znojma). NRBC je rozšířeno na úkor obdělávaných 
zahrad, orné půdy, sadů a vinic v soukromém vlastnictví v blízkosti hranice NP Podyjí.“

Základem námitky proti rozšíření NRBC Údolí Dyje je obava, že stávající intenzivně zemědělsky 
obhospodařované plochy, pokud budou součástí NRBC, nebude možné takto nadále využívat, neboť
v územních plánech by měly být začleněny do ploch přírodních. Jak je dále podrobně vysvětleno, v rámci 
upřesnění NRBC v územních plánech jednotlivých obcí je možné stávající pole, vinice, zahrady, sady
a podobně, vymezit s funkcí podle současného využití a tím zajistit, aby jejich zemědělské obhospodařování 
nebylo ani do budoucna ohroženo i když budou umístěny v NRBC.

MŽP ve svém stanovisku (k námitkám a připomínkám uplatněným ke 2. Návrhu ZÚR JMK) 
č.j. 46635/ENV/11 MŽP ze dne 21.07.2011 (dále jen „stanovisko MŽP“) k jednotlivým lokalitám uvádí:

„… MŽP nesouhlasí s vypuštěním lokality č. 1 z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje s ohledem na to, že 
jde o plochu extenzivně a různorodě využívaných zahrad, která je nepostradatelnou součástí pozvolného 
přechodu od přirozených (v tomto případě lesních) společenstev přes opuštěné zahrady a využívané zahrady
k polním kulturám. Existence této přechodové zóny je podmínkou přežití mnoha druhů, zejména těch, které 
jsou typické pro panonskou provincii. Tato lokalita představuje okraj areálu výskytu uvedených druhů. Na 
okrajích areálu jsou druhy velmi zranitelné a každý zásah do jejich biotopu může znamenat významné 
ohrožení populace. Navíc podobné biotopy vyhledávají i evropsky významné druhy (např. pěnice vlašská, 
strakapoud jižní). Zachování takových biotopů v krajině je nezbytné pro udržení populací zmíněných druhů. 
Jde o druhy nadregionálního významu, plochy, které umožní jejich výskyt, proto musí být součástí NRBC. 
Dosavadní využití pozemků jako pole, sady, vinice a zahrady není v rozporu s funkcí NRBC, na pozemcích lze 
hospodařit jako dosud….

MŽP souhlasí s vypuštěním lokality č. 2 z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje v ZÚR JMK. Případné 
začlenění lokality do jiné hierarchické úrovně ÚSES, pokud bude nutné k propojení skladebných prvků nebo
k zajištění další vhodné plochy pro rozmnožování druhů (dudek evropský, pěnice vlašská, pokřovní, 
hnědokřídlá, martináč hrušňový, otakárek ovocný a další), bude prověřeno v rámci zpracování příslušného 
územního nebo regulačního plánu. Využití jako intenzivně obhospodařovaný ovocný sad není v rozporu
s funkcí ÚSES, na pozemcích bude i v případě začlenění do ÚSES možné hospodařit jako dosud ….

MŽP souhlasí s vypuštěním lokality č. 3 z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje v ZÚR JMK s ohledem na 
to, že se jedná především o zastavěné území, a to zahrad u stávajících rodinných domů – viz úvodní 
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odůvodnění MŽP. Vzhledem k měřítku zpracování ZÚR JMK je vhodnější vymezit přesné hranice NRBC v této 
lokalitě až v rámci územního plánu města Znojma, který je v současné době rozpracován. Využití jako 
extenzívní zahrady však není v rozporu s funkcí ÚSES, na pozemcích lze hospodařit jako dosud ……

MŽP nesouhlasí s vypuštěním lokality č. 4 z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje s ohledem na to, že na 
uvedených pozemcích je identifikován zcela unikátní typ společenstva, který je zásadní pro přežití 
teplomilných druhů (často panonské provincie), pro něž je Podyjí nejzápadnější, nejsevernější, či jednou
z vůbec posledních oblastí na okraji jejich areálu výskytu (třemdava bílá, růže bedrníkolistá, žebřice 
pyrenejská, lnice kručinkolistá, modrásek kozincový, užovka stromová). Plochy jsou významné i pro výskyt 
dalších druhů (tesařík broskvoňový, ťuhýk obecný, krutihlav obecný, mlynařík dlouhoocasý, plšík lískový). 
Ponechání či případně vypuštění lokality č. 4 jako součásti NRBC Údolí Dyje lze prověřit až při jeho upřesnění 
územním plánem. Jde o podrobnost nepostihnutelnou v měřítku zpracování ZÚR JMK. Využití jako zahrady 
není v rozporu s funkcí NRBC, na pozemcích lze hospodařit jako dosud …

MŽP nesouhlasí s vypuštěním lokalit č. 5 a 6 z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje s ohledem na to, že 
jde o cenná lemová společenstva, jejichž dostatečné zastoupení v krajině je nezbytné pro zachování populací 
významných druhů rostlin a živočichů (např. bělozářky větvité, prorostlíku srpovitého, plaménku přímého, 
žebřice pyrenejské, jasoně dymnivkového, ještěrky zelené a dalších), a částečně o sekundární suché trávníky 
jako důležitý biotop křivatce českého, koniklece velkokvětého, kudlanky nábožné, užovky hladké a dalších. 
Zbytky ovocných sadů v této lokalitě umožňují rozmnožování či migraci např. dudka evropského, 
strakapouda jižního, krasce třešňového, otakárka ovocného apod. Ponechání či případně vypuštění lokalit
č. 5 a 6 jako součásti NRBC Údolí Dyje lze prověřit až při jeho upřesnění územním plánem. Jde o podrobnost 
nepostihnutelnou v měřítku zpracování ZÚR JMK. Využití jako vinice a zahrady není v rozporu s funkcí NRBC, 
na pozemcích lze hospodařit jako dosud …

MŽP souhlasí s vypuštěním lokality č. 7 z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje v ZÚR JMK s ohledem na 
to, že se jedná především o farskou zahradu (součást areálu fary a kostela). Vzhledem k měřítku zpracování 
ZÚR JMK MŽP považuje za vhodnější vymezit přesné hranice NRBC v této lokalitě až v rámci územního plánu 
města Znojma, který je v současné době rozpracován. Využití jako farská zahrada s rybníkem (součást 
areálu fary a kostela) a pastvina však není v rozporu s funkcí ÚSES, na pozemcích lze hospodařit jako dosud
…

MŽP souhlasí s vypuštěním lokality č. 8 z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje v ZÚR JMK s ohledem na 
tvar a velikost pozemku. Doporučujeme zvážit začlenění lokality do nižší hierarchické úrovně ÚSES.

MŽP souhlasí s vypuštěním lokality č. 9 z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje v ZÚR JMK s ohledem na 
to, že se jedná především o plochu určenou územním plánem pro hřiště.

MŽP souhlasí s vypuštěním lokalit č. 10 a 11 z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje v ZÚR JMK. Vzhledem
k měřítku zpracování ZÚR JMK je vhodnější vymezit přesné hranice NRBC v těchto lokalitách až v rámci 
územního plánu města Znojma, který je v současné době rozpracován. Případné začlenění lokality do nižší 
hierarchické úrovně ÚSES za účelem propojení skladebných prvků či začlenění lokalit nutných pro zachování 
lokálně významných populací druhů (divizna brunátná, křivatec český, topolovka bledá, kosatec nízký, 
pestrokřídlec podražcový, zlatohlávek Netocia hungarica, užovka hladká) lze prověřit až při jeho vymezování
v územním plánu obce. Stávající využití pozemků jako vinice a orná půda není v rozporu s funkcí ÚSES, na 
pozemcích lze hospodařit jako dosud …

MŽP souhlasí s vypuštěním lokality Gránické údolí včetně areálu Spáleného mlýna z navrhovaného rozšíření 
NRBC Údolí Dyje v ZÚR JMK s ohledem na to, že je využíváno k příměstské rekreaci s potenciálem rozšíření 
rekreačních aktivit dlouhodobě oslabujících ekologicko-stabilizační funkce. …“

Názoru uvedenému v odůvodnění námitky, že: „Navrhované řešení je v rozporu s jednou z priorit Návrhu 
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje uvedené v kapitole A „Stanovení priorit územního plánování 
jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území“, bod č. 10, písmeno d) – vytváření územních 
podmínek pro rozvoj zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem zabezpečit jejich územní nároky“, 
nelze přisvědčit. V požadavcích na uspořádání území v textové části 2. Návrhu ZÚR JMK je uloženo chránit 
vymezené plochy a koridory pro ÚSES před změnou ve využití území, která by znamenala snížení stupně 
ekologické stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti současnému stavu (tj. stavu v době vydání 
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ZÚR JMK), popř. by znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti. Z uvedeného 
důvodu rovněž nelze souhlasit s tím, že je návrh na rozšíření nadregionálního biocentra v rozporu s principy 
udržitelného rozvoje podle Politiky územního rozvoje (dále jen „PÚR ČR 2008“), neboť 2. Návrh ZÚR JMK 
rozvíjí a zpřesňuje cíle a úkoly územního plánování v souladu s PÚR ČR 2008. 

Odůvodnění námitky dále zpochybňuje nutnost navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje. Podle § 79 odst. 3 
písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon
o ochraně přírody a krajiny“), provádí vymezení a hodnocení nadregionálního územního systému ekologické 
stability MŽP. Jak je uvedeno v odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK, rozsah nadregionálního biocentra Údolí 
Dyje (dle 2. Návrhu ZÚR JMK kód NRBC 07) byl na základě požadavku Správy NP Podyjí, podpořeného 
MŽP, oproti územně technickému podkladu „Regionální a nadregionální ÚSES ČR“ (1996) výrazně zvětšen
a byl do 2. Návrhu ZÚR JMK zapracován podle grafického podkladu poskytnutého MŽP. Potřebu zvětšení 
NRBC Údolí Dyje MŽP odborně zdůvodnilo ve stanovisku MŽP takto: 

„K odůvodnění většiny námitek MŽP považuje za účelné sdělit tyto odborné důvody a vysvětlení revize 
vymezení NRBC č. 28 Údolí Dyje:

Nadregionální biocentrum (dále jen NRBC) územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) č. 28 Údolí 
Dyje bylo vymezeno v původní koncepci nadregionálního (dále jen NR) a regionálního (dále jen R) ÚSES
v územně technickém podkladu NR a RÚSES (dále ÚTP NR a RÚSES ČR) z roku 1996 jako pouze částečně 
reprezentativní z důvodu nedostatečně zastoupených biochor, tj. vyšších typologických (opakovatelných) 
jednotek členění území bioregionu. Biochora má heterogenní ráz a vyznačuje se svébytným zastoupením, 
uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů geobiocénů. Tyto vlastnosti jsou podmíněny 
kombinací vegetačního stupně, substrátu a reliéfu. Biochora tedy vychází z potenciálních podmínek krajinné 
sféry, zpravidla se však vyznačuje i svébytným zastoupením aktuálních biocenóz. Velikost jednoho segmentu 
biochory je zpravidla v intervalu 0,5—102 km2.

Reprezentativnost je rozhodující pro vymezení nadregionálních biocenter a upřesňování jejich hranic. 
Reprezentativnost biocentra, tj. reprezentativnost jeho požadovaných 3 abiotických podmínek
a potenciálních ekosystémů (přirozených i náhradních), je pro každé nadregionální biocentrum jiná a vychází
z hodnocení potenciálních ekosystémů příslušného bioregionu, respektive ze zastoupení požadovaných typů 
biochor.

NRBC č. 28 Údolí Dyje reprezentuje dva bioregiony, a to 1.23 (Jevišovský) a 4.1 (Lechovický), a nachází se ve 
dvou biogeografických podprovinciích, a to hercynské a panonské. V původně vymezeném NRBC nebyly 
dostatečně zastoupeny potenciální ekosystémy biochor -3BS, -3BQ, -3UQ, -3BS, -3RE, -2BE, 1BE, 1RE – viz 
níže uvedená tabulka:

kód klima stupeň reliéf podloží

 -3BS  - suchá 3 dubobukový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) S kyselé metamorfity

 -3BQ  - suchá 3 dubobukový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími)

Q "pestré" metamorfity (tj. kyselé metamorfity s vložkami bazických hornin, 

výjimečně i břidlice s vložkami bazických krystalických hornin)

 -3UQ  - suchá 3 dubobukový U - údolí výrazná zaříznutá

Q "pestré" metamorfity (tj. kyselé metamorfity s vložkami bazických hornin, 

výjimečně i břidlice s vložkami bazických krystalických hornin)

 -3BS  - suchá 3 dubobukový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) S kyselé metamorfity

 -3RE  - suchá 3 dubobukový R - plošiny E spraše a sprašové hlíny

 -2BE  - suchá 2 bukodubový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) E spraše a sprašové hlíny

 1BE nesuchá 1 dubový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) E spraše a sprašové hlíny

 1RE nesuchá 1 dubový R - plošiny E spraše a sprašové hlíny

V biocentru chybělo také větší poměrné zastoupení ekosystémů přírodě blízkých náhradních. Z hlediska 
reprezentativnosti bylo hodnoceno NRBC (vymezení dle ÚTP NR-R ÚSES ČR) jako částečně reprezentativní, 
protože nezahrnovalo úplnou škálu požadovaných potenciálních přirozených, přírodě blízkých
a antropogenně podmíněných ekosystémů. Pro zajištění plné reprezentativnosti, a tedy i plné funkčnosti 
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NRBC, bylo nezbytné upřesnit jeho vymezení a zajistit dostatečné zastoupení všech požadovaných 
potenciálních ekosystémů. Toto bylo dopracováno na základě posouzení autorizovaného projektanta 
územních systémů ekologické stability v roce 2008 tak, aby revidované vymezení NRBC č. 28 Údolí Dyje 
zahrnovalo všechny požadované potenciální ekosystémy biochor a bylo zcela reprezentativní. Navíc má 
NRBC č. 28 Údolí Dyje specifický význam pro funkčnost celého systému NR ÚSES, protože významně doplňuje 
jako zdroj diaspor pouze částečně funkční NRBC č. 105 Karlov a NRBC č. 29 Jankovec, se kterými je 
propojeno biokoridory. Především NRBC č. 105 Karlov je problematické, s téměř minimálním prostorovým 
parametrem, a není možné jeho další rozšíření. Chybějící potenciální ekosystémy, které nejsou v NRBC č. 105 
Karlov, bylo nezbytné doplnit právě v NRBC č. 28 Údolí Dyje a tím zvýšit reprezentativnost bioregionu 4.1, 
který reprezentuje. 

Zmiňované rozšíření NRBC bylo připraveno na základě odborného posouzení autorizovaným projektantem 
územních systémů ekologické stability, který měl za úkol vyřešit nedostatečnou reprezentativnost pro výše 
uvedené bioregiony, v kterých se biocentrum vymezuje. Vzhledem k potřebě zachování potenciálních 
podmínek území není důvodem revize vymezení snaha o zamezení rozvoji obcí případně omezování 
stávajícího využívání krajiny. Cílem je doplnit chybějící ekosystémy tak, aby bylo toto biocentrum 
reprezentativní a mohlo tak plnit zcela svou významnou funkci v daných bioregionech ve vazbě na celý 
provázaný systém NR ÚSES.

V odůvodnění námitky je vyslovena obava, zda intenzivně obhospodařované plochy jsou slučitelné s funkcí 
NRBC. K tomu uvádíme, že podle ust. § 16 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), se za účelem zajištění 
podmínek pro ochranu přírody a krajiny obvykle samostatně vymezují plochy přírodní. Podle odst. 2 téhož 
ustanovení se, mimo jiné, pozemky biocenter vymezují zpravidla jako plochy přírodní. Ze znění 
předmětného ustanovení je zřejmé, že ne vždy je nutné dotčené pozemky začlenit mezi plochy přírodní. Je 
však potřeba prostředky územního plánování, zejména podmínkami pro využití ploch, zajistit, aby 
nedocházelo ke snižování stávající ekologické stability a nezměnil se stav území tak, že by nemohl
v současném využití plnit funkci biocentra. Plochy zemědělsky využívané (pole, vinice, zahrady, sady apod.),
i když budou součástí biocentra, bude možné v územních plánech obcí vymezit s funkcí podle stávajícího 
využití. Výše uvedené bude zohledněno při stanovování podmínek využití těchto ploch při následném 
pořizování podrobnější územně plánovací dokumentace. Tento názor je podpořen i ve stanovisku MŽP, kde 
je uvedeno: 

„V případě vymezování nadregionálních biocenter v územních plánech obcí není vždy možné dosáhnout 
stavu, aby pro tento typ biocentra požadované reprezentativní plochy, které zajistí správnou funkci NRBC, 
byly vymezeny jako plochy přírodní, a je tedy nezbytné vymezovat pro biocentra i jiné plochy. Vzhledem
k jejich hlavní funkci, založené na vztahu abiotických podmínek a potenciálních ekosystémů, je možné do 
NRBC zahrnout i ornou půdu, vinice, další obdělávané plochy, pastviny, sady, zahrady, parky apod. K obavě 
obcí, že rozšíření NRBC způsobí výrazné omezení stávajícího způsobu využití pozemků v předmětných 
lokalitách, MŽP podotýká, že stávající zemědělské, vinařské, sadařské, pastevecké a lesnické hospodaření 
není v rozporu s funkcí NRBC a na pozemcích zahrnutých do NRBC lze hospodařit jako doposud. Při 
upřesnění vymezení NRBC v územních plánech dotčených obcí MŽP doporučuje zapracovat do podmínek pro 
přípustné využití vymezované plochy možnost stávajícího obhospodařování, tj. v rámci vymezeného NRBC je 
možné na pozemcích ponechat stávající funkční využití jako doposud, což bylo vzato v úvahu i při revizi 
vymezení NRBC.“

V odůvodnění námitky se dále uvádí: „… V ust. § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je ochrana systému ekologické stability deklarována jako povinnost 
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se 
podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. …“ Citované ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny sice 
označuje vytváření územního systému ekologické stability za veřejný zájem a jeho ochranu za povinnost 
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, neumožňuje však tuto povinnost vynucovat 
přímo, neobsahuje ani sankce za její nesplnění. Územní ochrana skladebných prvků ÚSES před změnou 
využívání dotčeného území, která by vedla ke snížení jeho ekologické stability oproti současnému stavu, je 
zajištěna prostřednictvím územně plánovací dokumentace. Úkolem zásad územního rozvoje je zajistit 
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územní ochranu skladebných prvků ÚSES na nadregionální a regionální úrovni, úkolem územních plánů je 
zpřesnit prvky ÚSES vymezené vydanými ZÚR a zajistit územní ochranu ÚSES na lokální úrovni. 

V odůvodnění námitky se dále uvádí, že: „… NRBC Údolí Dyje je v současné podobě součástí Národního 
parku Podyjí, území s nejvyšší možnou ochranou přírody podle našeho právního řádu. Proto je nepřesvědčivé 
tvrzení, že NRBC Údolí Dyje je nutné rozšířit, neboť je ve špatném stavu. Pokud by to tak bylo, nesvědčilo by 
to o dobré práci Správy NP Podyjí, která území spravuje.“ MŽP ve výše zmiňovaném stanovisku MŽP uvádí 
následující odborné zdůvodnění: 

„Častou připomínkou je otázka, proč k ochraně přírody a krajiny v této oblasti nestačí ochrana zajištěná 
vyhlášením Národního parku Podyjí. Národní park je jako zvláště chráněné území zřízen k ochraně 
konkrétních rozsáhlých území jedinečných v národním a mezinárodním měřítku, jejichž značnou část 
zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny a živočichové mají 
mimořádný vědecký a výchovný význam podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění (dále jen zákon). ÚSES je oproti tomu nástrojem obecné ochrany přírody a krajiny 
(podle části první zákona) a slouží k zajištění obecných podmínek zachování pestrosti druhů a společenstev
v širokém území kulturní krajiny, lidskou činností již významně ovlivněné – jde o vzájemně propojenou síť 
prvků, které umožňují přežití a migraci druhů v rozsáhlém regionu (České republice), potažmo 
biogeografické provincii či světadílu. Národní park se speciálně zaměřuje na ochranu vybraných (pouze 
některých, výjimečných a unikátních) druhů a společenstev, ÚSES má sloužit k ochraně podmínek pro výskyt
a přežití všech druhů a společenstev, jejichž přirozený areál výskytu zahrnuje dané území. ÚSES je jiným 
typem ochrany přírody a krajiny než kategorie národního parku, ale oba typy ochrany podle zákona mají 
vzájemně se doplňující význam pro ochranu přírody a krajiny v širším měřítku. Navíc vymezené NRBC č. 28 
Údolí Dyje je podstatnou součástí celého systému nadregionálního ÚSES v celé ČR a nelze jej omezovat jen 
proto, že je ve stejné lokalitě již vymezen národní park.“

K pochybnostem vysloveným v odůvodnění předmětné námitky ohledně způsobu vymezování hranic NRBC
v podrobnější územně plánovací dokumentaci je účelné sdělit, že hranice NRBC Údolí Dyje bude následně
v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesněna územním plánem pro město Znojmo v souladu se 
stavebním zákonem (§ 43 odst. 3) a jeho prováděcími předpisy, tzn. s ohledem k podrobnějšímu měřítku, ve 
kterém se zpracovává a vydává územní plán. Dle § 13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2066 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), se výkresy, které jsou součástí grafické 
části územního plánu, zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy. Výkresy, které 
jsou součástí grafické části zásad územního rozvoje se dle § 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. vydávají v měřítku 
1 : 100 000. Ke zpřesňování ÚSES Ministerstvo životního prostředí ve výše jmenovaném stanovisku MŽP 
uvádí: 

„Do územních plánů by měla být upřesněna hranice podle vymezení v ZUR a to s ohledem na měřítko, a dále 
na hranice parcel či krajinných rozhraní s ohledem na dříve schválené zájmy v území – např. plochy určené 
pro čistírny odpadních vod, které zasahují do NRBC by měly být vyjmuty, aby bylo možné záměry uskutečnit
a nedocházelo k rozporům vymezených funkcí NRBC.“ 

V souladu se stanoviskem MŽP stanovuje 2. Návrh ZÚR JMK v čl. (186) textové části požadavky 
na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování na úrovni obcí pro následné zpřesňování 
skladebných částí nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability (dále také „ÚSES“)
v územních plánech, při dodržení principů projektování ÚSES (právní normy, metodiky).

K tvrzení uvedenému v odůvodnění předmětné námitky, že: „Vymezení NRBC Údolí Dyje působí dojmem, že 
bylo zpracováno značně neprofesionálně, od stolu, bez detailní znalosti území. Nebyl vzat v úvahu způsob 
současného využití území a jeho vazby. Nejsou patrny ani náznaky snahy zpracovatele v rámci rozšíření ÚSES 
sladit stávající charakter využívání a obhospodařování krajiny a potřeby hospodařících subjektů se zájmy 
ochrany přírody“, je kromě výše uvedeného ve stanovisku MŽP uvedeno:

„Zmiňované rozšíření NRBC bylo připraveno na základě odborného posouzení autorizovaným projektantem 
územních systémů ekologické stability, který měl za úkol vyřešit nedostatečnou reprezentativnost pro výše 
uvedené bioregiony, v kterých se biocentrum vymezuje. Vzhledem k potřebě zachování potenciálních 
podmínek území není důvodem revize vymezení snaha o zamezení rozvoje obcí případně omezování 
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stávajícího využívání krajiny. Cílem je doplnit chybějící ekosystémy tak, aby bylo toto biocentrum 
reprezentativní a mohlo tak plnit zcela svou významnou funkci v daných bioregionech ve vazbě na celý 
provázaný systém NR ÚSES.“

K názoru vyslovenému v závěru odůvodnění námitky, cituji: „V případě vymezení NRBC Údolí Dyje jsou podle 
našeho názoru ZÚR Jm kraje v rozporu s cíli a úkoly územního plánování specifikovanými v ust. § 18 
stavebního zákona, konkrétně s ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona. Podle citovaného ustanovení má ÚP 
zajišťovat předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelnosti využití
a prostorového uspořádání s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji území. Tím se zpracovatel ZÚR Jm kraje nezabýval. Soukromý i společenský zájem v území je 
reprezentován zájmem na zachování intenzivně obhospodařovaných vinic, polností, pastvin a zahrad
v současném využití i do budoucnosti.“ uvádíme: 

Jedním z nejdůležitějších cílů zásad územního rozvoje je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území kraje. K dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje). 2. Návrh ZÚR JMK stanovují Priority územního plánování Jihomoravského kraje (v kapitole A 
textové části 2. Návrhu ZÚR JMK), které zohledňují požadavky na udržitelný rozvoj území podle platné PÚR 
ČR 2008 a konkretizují obecné cíle a úkoly územního plánování podle stavebního zákona, tj. i výše citovaný 
cíl dle § 18 odst. 2 stavebního zákona. 2. Návrh ZÚR JMK tedy koordinuje, s ohledem ke specifickým 
podmínkám území Jihomoravského kraje, veřejné zájmy (chráněné zvláštními právními předpisy
a vyjadřované ve stanoviscích dotčených orgánů) a soukromé zájmy na využití území nalezením shody
o přijatelných řešeních na uspořádání území.

Obecně platí, že v procesu územního plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za 
současné záruky dosavadních standardů života pro všechny, kterých se ZÚR JMK týkají. V souladu s bodem 
X. rozsudku NSS č. 6 Ao 6/2010 – 103 při pořizování krajských ZÚR JMK byla při hledání výsledného řešení 
obsaženého ve 2. Návrhu ZÚR JMK, vážena řada zájmů soukromých i veřejných postupem dle ust. § 18 
odst. 3 stavebního zákona, cituji: „Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují 
veřejné i soukromé záměry změn území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizující 
ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.“

Podatel spatřuje nenaplnění výše citovaného ustanovení stavebního zákona v tom, že ZÚR JMK nezajišťují 
využívání intenzivně obhospodařovaných vinic, polností a pastvin, které představují soukromý zájem
v území, v současném využití i do budoucna. Jak již bylo výše vysvětleno, vymezením nadregionálního 
biocentra Údolí Dyje v ZÚR JMK není současné využití dotčeného území nijak omezeno. Textová část 2. 
Návrhu ZÚR JMK pro plánování a usměrňování územního rozvoje v plochách nadregionálního a regionálního 
ÚSES krajiny stanovuje v čl. (186) vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit před změnou ve využití 
území, která by znamenala snížení stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti 
současnému stavu, popř. by znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti.

Dále považujeme za účelné doplnit, že ÚSES na nadregionální úrovni a tedy i NRBC Údolí Dyje, byl vymezen
v 2. Návrhu ZÚR JMK s využitím grafického podkladu, který poskytlo MŽP. Řešení bylo v rámci projednání 2. 
návrhu ZÚR dohodnuto s dotčenými orgány ve smyslu § 37 stavebního zákona. Vyhláška č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některé ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) stanoví, že plán ÚSES, tj. vymezení místního, regionálního
i nadregionálního ÚSES, je dle § 2 odst. 3 vyhlášky podkladem pro zpracování územně plánovací 
dokumentace (dále jen „ÚPD“). Jeho účinky nastávají až vymezením ve vydané ÚPD. Po nabytí účinnosti 
ZÚR JMK bude tedy vymezení nadregionální a regionální úrovně ÚSES závazné dle § 36 odst. 5 stavebního 
zákona pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Ve smyslu
§ 43 odst. 3 stavebního zákona, bude řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES zpřesněno v územních 
plánech dotčených obcí s ohledem na stav a specifické podmínky území při respektování podmínek 
stanovených ZÚR JMK.

Žádosti o přizvání k řešení návrhu rozhodnutí o předmětné námitce pořizovatel ZÚR JMK vyhověl. 
K vypořádání námitek uplatněných k vymezení NRBC Údolí Dyje ve 2. Návrhu ZÚR JMK pořizovatel ZÚR JMK 
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svolal jednání s MŽP, kterým byl přítomen buď přímo přestavitel příslušné obce nebo jím delegovaný 
zástupce. 

Vzhledem ke shora uvedenému bylo o námitce města Znojma rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.

Námitka obce Podmolí (K029)

Námitka obce Podmolí, se sídlem Podmolí 70, 669 02  Znojmo, zaevidované na podatelně Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje dne 15.04.2011, pod č.j. JMK 53010/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011 OÚPSŘ, 

I. v části, ve které obec Podmolí nesouhlasí s navrženým rozšířením NRBC Údolí Dyje nad rámec jeho 
hranic v platném ÚPO Podmolí o rybník parc. č. 681, plochy pro sport a rekreaci parc. č. 38/1 a 685, 
místní komunikaci parc. č. 1487/1 a plochy přečerpávací stanice splaškové kanalizace parc. č. 27/1
a 37/1, se vyhovuje,

II. ve zbývající části, ve které obec Podmolí nesouhlasí s navrženým rozšířením NRBC Údolí Dyje nad rámec 
jeho hranic v platném ÚPO Podmolí o dotčené parcely intenzivně zemědělsky obhospodařované, 
zahrady, pastviny a strouhu parc. č. 164, 169, 174, 178/1, 178/2, 713, 765 a 815, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Podmolí bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Zastupitelstvo obce Podmolí příslušné podle ust. § 6 odst. 6 písm. d) zák. č. 
183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňuje námitku proti vymezení nadregionálního biocentra Údolí Dyje na našem správním území, které 
zahrnuje k.ú. Podmolí. Obec Podmolí nesouhlasí s navrženým rozšířením NRBC Údolí Dyje nad rámec jeho 
současného platného vymezení a domníváme se pro rozšíření NRBC není důvod. Naprosto nesouhlasí
s rozšířením NRBC hlavně na lokality p.č. 681, 685, 765, 713, 815, 1487/1, 27/1, 37/1, 164, 169, 174, 178/1
a 178/2 , 38/1. v k.ú. Podmolí.“

Základem námitky proti rozšíření NRBC Údolí Dyje je obava, že stávající intenzivně zemědělsky 
obhospodařované plochy, pokud budou součástí NRBC, nebude možné takto nadále využívat, neboť
v územních plánech by měly být začleněny do ploch přírodních. Jak je dále podrobně vysvětleno, je v rámci 
upřesnění NRBC v územních plánech jednotlivých obcí možně stávající pole, vinice, zahrady, sady apod.,
i když budou umístěny v NRBC, vymezit s funkcí podle současného využití a tím zajistit, aby jejich 
zemědělské obhospodařování nebylo ani do budoucna ohroženo.

MŽP ve svém stanovisku (k námitkám a připomínkám uplatněným ke 2. Návrhu ZÚR JMK) 
č.j. 46635/ENV/11 MŽP ze dne 21.07.2011 (dále jen „stanovisko MŽP“) k jednotlivým lokalitám uvádí:

„… MŽP nesouhlasí s vypuštěním pozemků intenzivně zemědělsky obhospodařovaných jako pole
a záhumenky, zahrad, pastvin a strouhy (parc. č. 38/1, 164, 169, 174, 178/1, 178/2, 713, 765 a 815)
z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje s ohledem na to, že jde o plochy nutné pro přežití populací či 
migraci jedinců mnoha druhů (myší ocásek nejmenší, pryskyřník rolní, kamejka rolní, pěnice vlašská, 
pokřovní, černohlavá či hnědokřídlá, koroptev polní, chřástal polní a další). Potenciálně jsou tyto plochy (v 
případě ukončení zemědělského hospodaření) součástí přirozených společenstev dosud nedostatečně 
zastoupených biochor (zejména -3RE a -2BE). Využití jako pole a záhumenky, zahrady, pastviny a strouha 
není v rozporu s funkcí NRBC, na pozemcích lze hospodařit jako dosud. Ponechání či případně vypuštění 
uvedených pozemků jako součásti NRBC Údolí Dyje lze prověřit až při jeho upřesnění územním plánem. Jde
o podrobnost nepostihnutelnou v měřítku zpracování ZÚR JMK….
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MŽP souhlasí s vypuštěním pozemku par. č. 681 z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje v ZUR JMK
s ohledem na to, že se jedná o stávající rybník v zastavěném území. Využití jako rybník není sice v rozporu
s funkcí NRBC, ale tato lokalita, vzhledem k potenciálním ekosystémům, není nezbytnou součástí NRBC… 

MŽP souhlasí s vypuštěním pozemků par. č. 38/1 a 685 z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje v ZUR JMK
s ohledem na to, že se jedná o zastavitelnou plochu určenou územním plánem pro sport a rekreaci. Jde
o podrobnost nepostihnutelnou v měřítku zpracování ZÚR JMK… 

MŽP souhlasí s vypuštěním pozemku par. č. 1487/1 z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje v ZUR JMK
s ohledem na to, že se jedná o stávající místní komunikaci v zastavěném území. Jde o podrobnost 
nepostihnutelnou v měřítku zpracování ZÚR JMK. 

MŽP souhlasí s vypuštěním pozemků par. č. 27/1 a 37/1 z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje v ZUR 
JMK s ohledem na to, že se jedná o pozemky, na kterých je umístěna přečerpávací stanice splaškové 
kanalizace v zastavěném území. Jde o podrobnost nepostihnutelnou v měřítku zpracování ZÚR JMK…“

Názoru uvedenému v odůvodnění námitky, že: „Navrhované řešení je v rozporu s jednou z priorit Návrhu 
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje uvedené v kapitole A „Stanovení priorit územního plánování 
jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území“, bod č. 10, písmeno d) – vytváření územních 
podmínek pro rozvoj zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem zabezpečit jejich územní nároky“, 
nelze přisvědčit. V požadavcích na uspořádání území v textové části ZÚR JMK je uloženo chránit vymezené 
plochy a koridory pro ÚSES před změnou ve využití území, která by znamenala snížení stupně ekologické 
stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti současnému stavu (tj. stavu v době vydání ZÚR JMK), 
popř. by znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti. Z uvedeného důvodu rovněž 
nelze souhlasit s tím, že je návrh na rozšíření nadregionálního biocentra v rozporu s principy udržitelného 
rozvoje podle Politiky územního rozvoje (dále jen „PÚR ČR 2008“), neboť ZÚR JMK rozvíjí a zpřesňují cíle
a úkoly územního plánování v souladu s PÚR ČR 2008. 

Odůvodnění námitky dále zpochybňuje nutnost navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje. Podle ust. § 79 
odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, provádí 
vymezení a hodnocení nadregionálního územního systému ekologické stability MŽP. Jak je uvedeno
v odůvodnění ZÚR JMK, byl rozsah nadregionálního biocentra Údolí Dyje (dle ZÚR JMK kód NRBC 07) na 
základě požadavku Správy NP Podyjí podpořeného MŽP oproti územně technickému podkladu „Regionální
a nadregionální ÚSES ČR“ (1996) výrazně zvětšen a byl do ZÚR JMK zapracován podle grafického podkladu 
poskytnutého MŽP. Potřebu zvětšení NRBC Údolí Dyje MŽP odborně zdůvodnilo ve stanovisku MŽP takto: 

„K odůvodnění většiny námitek MŽP považuje za účelné sdělit tyto odborné důvody a vysvětlení revize 
vymezení NRBC č. 28 Údolí Dyje:

Nadregionální biocentrum (dále jen NRBC) územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) č. 28 Údolí 
Dyje bylo vymezeno v původní koncepci nadregionálního (dále jen NR) a regionálního (dále jen R) ÚSES
v územně technickém podkladu NR a RÚSES (dále ÚTP NR a RÚSES ČR) z roku 1996 jako pouze částečně 
reprezentativní z důvodu nedostatečně zastoupených biochor, tj. vyšších typologických (opakovatelných) 
jednotek členění území bioregionu. Biochora má heterogenní ráz a vyznačuje se svébytným zastoupením, 
uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů geobiocénů. Tyto vlastnosti jsou podmíněny 
kombinací vegetačního stupně, substrátu a reliéfu. Biochora tedy vychází z potenciálních podmínek krajinné 
sféry, zpravidla se však vyznačuje i svébytným zastoupením aktuálních biocenóz. Velikost jednoho segmentu 
biochory je zpravidla v intervalu 0,5—102 km2.

Reprezentativnost je rozhodující pro vymezení nadregionálních biocenter a upřesňování jejich hranic. 
Reprezentativnost biocentra, tj. reprezentativnost jeho požadovaných 3 abiotických podmínek
a potenciálních ekosystémů (přirozených i náhradních), je pro každé nadregionální biocentrum jiná a vychází
z hodnocení potenciálních ekosystémů příslušného bioregionu, respektive ze zastoupení požadovaných typů 
biochor.

NRBC č. 28 Údolí Dyje reprezentuje dva bioregiony, a to 1.23 (Jevišovský) a 4.1 (Lechovický), a nachází se ve 
dvou biogeografických podprovinciích, a to hercynské a panonské. V původně vymezeném NRBC nebyly 
dostatečně zastoupeny potenciální ekosystémy biochor -3BS, -3BQ, -3UQ, -3BS, -3RE, -2BE, 1BE, 1RE – viz 
níže uvedená tabulka:
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kód klima stupeň reliéf podloží

 -3BS  - suchá 3 dubobukový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) S kyselé metamorfity

 -3BQ  - suchá 3 dubobukový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími)

Q "pestré" metamorfity (tj. kyselé metamorfity s vložkami bazických hornin, 

výjimečně i břidlice s vložkami bazických krystalických hornin)

 -3UQ  - suchá 3 dubobukový U - údolí výrazná zaříznutá

Q "pestré" metamorfity (tj. kyselé metamorfity s vložkami bazických hornin, 

výjimečně i břidlice s vložkami bazických krystalických hornin)

 -3BS  - suchá 3 dubobukový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) S kyselé metamorfity

 -3RE  - suchá 3 dubobukový R - plošiny E spraše a sprašové hlíny

 -2BE  - suchá 2 bukodubový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) E spraše a sprašové hlíny

 1BE nesuchá 1 dubový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) E spraše a sprašové hlíny

 1RE nesuchá 1 dubový R - plošiny E spraše a sprašové hlíny

V biocentru chybělo také větší poměrné zastoupení ekosystémů přírodě blízkých náhradních. Z hlediska 
reprezentativnosti bylo hodnoceno NRBC (vymezení dle ÚTP NR-R ÚSES ČR) jako částečně reprezentativní, 
protože nezahrnovalo úplnou škálu požadovaných potenciálních přirozených, přírodě blízkých
a antropogenně podmíněných ekosystémů. Pro zajištění plné reprezentativnosti, a tedy i plné funkčnosti 
NRBC, bylo nezbytné upřesnit jeho vymezení a zajistit dostatečné zastoupení všech požadovaných 
potenciálních ekosystémů. Toto bylo dopracováno na základě posouzení autorizovaného projektanta 
územních systémů ekologické stability v roce 2008 tak, aby revidované vymezení NRBC č. 28 Údolí Dyje 
zahrnovalo všechny požadované potenciální ekosystémy biochor a bylo zcela reprezentativní. Navíc má 
NRBC č. 28 Údolí Dyje specifický význam pro funkčnost celého systému NR ÚSES, protože významně doplňuje 
jako zdroj diaspor pouze částečně funkční NRBC č. 105 Karlov a NRBC č. 29 Jankovec, se kterými je 
propojeno biokoridory. Především NRBC č. 105 Karlov je problematické, s téměř minimálním prostorovým 
parametrem, a není možné jeho další rozšíření. Chybějící potenciální ekosystémy, které nejsou v NRBC č. 105 
Karlov, bylo nezbytné doplnit právě v NRBC č. 28 Údolí Dyje a tím zvýšit reprezentativnost bioregionu 4.1, 
který reprezentuje. 

Zmiňované rozšíření NRBC bylo připraveno na základě odborného posouzení autorizovaným projektantem 
územních systémů ekologické stability, který měl za úkol vyřešit nedostatečnou reprezentativnost pro výše 
uvedené bioregiony, v kterých se biocentrum vymezuje. Vzhledem k potřebě zachování potenciálních 
podmínek území není důvodem revize vymezení snaha o zamezení rozvoji obcí případně omezování 
stávajícího využívání krajiny. Cílem je doplnit chybějící ekosystémy tak, aby bylo toto biocentrum 
reprezentativní a mohlo tak plnit zcela svou významnou funkci v daných bioregionech ve vazbě na celý 
provázaný systém NR ÚSES.

V odůvodnění námitky je vyslovena obava, zda intenzivně obhospodařované plochy jsou slučitelné s funkcí 
NRBC. K tomu uvádíme, že podle ust. § 16 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), se za účelem zajištění 
podmínek pro ochranu přírody a krajiny obvykle samostatně vymezují plochy přírodní. Podle odst. 2 téhož 
ustanovení se, mimo jiné, pozemky biocenter vymezují zpravidla jako plochy přírodní. Ze znění 
předmětného ustanovení je zřejmé, že ne vždy je nutné dotčené pozemky začlenit mezi plochy přírodní. Je 
však potřeba prostředky územního plánování, zejména podmínkami pro využití ploch, zajistit, aby 
nedocházelo ke snižování stávající ekologické stability a nezměnil se stav území tak, že by nemohl
v současném využití plnit funkci biocentra. Plochy zemědělsky využívané (pole, vinice, zahrady, sady apod.),
i když budou součástí biocentra, bude možné v územních plánech obcí vymezit s funkcí podle stávajícího 
využití. Výše uvedené bude zohledněno při stanovování podmínek využití těchto ploch při následném 
pořizování podrobnější územně plánovací dokumentace. Tento názor je podpořen i ve stanovisku MŽP, kde 
je uvedeno: 

„V případě vymezování neregionálních biocenter v územních plánech obcí není vždy možné dosáhnout stavu, 
aby pro tento typ biocentra požadované reprezentativní plochy, které zajistí správnou funkci NRBC, byly 
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vymezeny jako plochy přírodní, a je tedy nezbytné vymezovat pro biocentra i jiné plochy. Vzhledem k jejich 
hlavní funkci, založené na vztahu abiotických podmínek a potenciálních ekosystémů, je možné do NRBC 
zahrnout i ornou půdu, vinice, další obdělávané plochy, pastviny, sady, zahrady, parky apod. K obavě obcí, 
že rozšíření NRBC způsobí výrazné omezení stávajícího způsobu využití pozemků v předmětných lokalitách, 
MŽP podotýká, že stávající zemědělské, vinařské, sadařské, pastevecké a lesnické hospodaření není
v rozporu s funkcí NRBC a na pozemcích zahrnutých do NRBC lze hospodařit jako doposud. Při upřesnění 
vymezení NRBC v územních plánech dotčených obcí MŽP doporučuje zapracovat do podmínek pro přípustné 
využití vymezované plochy možnost stávajícího obhospodařování, tj. v rámci vymezeného NRBC je možné na 
pozemcích ponechat stávající funkční využití jako doposud, což bylo vzato v úvahu i při revizi vymezení 
NRBC.“

V odůvodnění námitky se dále uvádí: „… V ust. § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je ochrana systému ekologické stability deklarována jako povinnost 
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se 
podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. …“ Citované ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny sice 
označuje vytváření územního systému ekologické stability za veřejný zájem a jeho ochranu za povinnost 
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, neumožňuje však tuto povinnost vynucovat 
přímo, neobsahuje ani sankce za její nesplnění. Územní ochrana skladebných prvků ÚSES před změnou 
využívání dotčeného území, která by vedla ke snížení jeho ekologické stability oproti současnému stavu, je 
zajištěna prostřednictvím územně plánovací dokumentace. Úkolem zásad územního rozvoje je zajistit 
územní ochranu skladebných prvků ÚSES na nadregionální a regionální úrovni, úkolem územních plánů je 
zpřesnit prvky ÚSES vymezené vydanými ZÚR a zajistit územní ochranu ÚSES na lokální úrovni. 

V odůvodnění námitky se dále uvádí, že: „… NRBC Údolí Dyje je v současné podobě součástí Národního 
parku Podyjí, území s nejvyšší možnou ochranou přírody podle našeho právního řádu. Proto je nepřesvědčivé 
tvrzení, že NRBC Údolí Dyje je nutné rozšířit, neboť je ve špatném stavu. Pokud by to tak bylo, nesvědčilo by 
to o dobré práci Správy NP Podyjí, která území spravuje.“ MŽP ve výše zmiňovaném stanovisku MŽP uvádí 
následující odborné zdůvodnění: 

„Častou připomínkou je otázka, proč k ochraně přírody a krajiny v této oblasti nestačí ochrana zajištěná 
vyhlášením Národního parku Podyjí. Národní park je jako zvláště chráněné území zřízen k ochraně 
konkrétních rozsáhlých území jedinečných v národním a mezinárodním měřítku, jejichž značnou část 
zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny a živočichové mají 
mimořádný vědecký a výchovný význam podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění (dále jen zákon). ÚSES je oproti tomu nástrojem obecné ochrany přírody a krajiny 
(podle části první zákona) a slouží k zajištění obecných podmínek zachování pestrosti druhů a společenstev
v širokém území kulturní krajiny, lidskou činností již významně ovlivněné – jde o vzájemně propojenou síť 
prvků, které umožňují přežití a migraci druhů v rozsáhlém regionu (České republice), potažmo 
biogeografické provincii či světadílu. Národní park se speciálně zaměřuje na ochranu vybraných (pouze 
některých, výjimečných a unikátních) druhů a společenstev, ÚSES má sloužit k ochraně podmínek pro výskyt
a přežití všech druhů a společenstev, jejichž přirozený areál výskytu zahrnuje dané území. ÚSES je jiným 
typem ochrany přírody a krajiny než kategorie národního parku, ale oba typy ochrany podle zákona mají 
vzájemně se doplňující význam pro ochranu přírody a krajiny v širším měřítku. Navíc vymezené NRBC č. 28 
Údolí Dyje je podstatnou součástí celého systému nadregionálního ÚSES v celé ČR a nelze jej omezovat jen 
proto, že je ve stejné lokalitě již vymezen národní park.“

K pochybnostem vysloveným v odůvodnění předmětné námitky ohledně způsobu vymezování hranic NRBC
v podrobnější územně plánovací dokumentaci je účelné sdělit, že hranice NRBC Údolí Dyje bude následně
v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesněna územním plánem pro obec Podmolí v souladu se 
stavebním zákonem (§ 43 odst. 3) a jeho prováděcími předpisy, tzn. s ohledem k podrobnějšímu měřítku, ve 
kterém se zpracovává a vydává územní plán. Dle § 13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2066 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), se výkresy, které jsou součástí grafické 
části územního plánu, zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy. Výkresy, které 
jsou součástí grafické části zásad územního rozvoje se dle § 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. vydávají v měřítku 
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1 : 100 000. Ke zpřesňování ÚSES Ministerstvo životního prostředí ve výše jmenovaném stanovisku MŽP 
uvádí: 

„Do územních plánů by měla být upřesněna hranice podle vymezení v ZUR a to s ohledem na měřítko, a dále 
na hranice parcel či krajinných rozhraní s ohledem na dříve schválené zájmy v území – např. plochy určené 
pro čistírny odpadních vod, které zasahují do NRBC by měly být vyjmuty, aby bylo možné záměry uskutečnit
a nedocházelo k rozporům vymezených funkcí NRBC.“ 

V souladu se stanoviskem MŽP stanovují ZÚR JMK v čl. (186) textové části požadavky na uspořádání
a využití území a úkoly pro územní plánování na úrovni obcí pro následné zpřesňování skladebných částí 
nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) v územních 
plánech, při dodržení principů projektování ÚSES (právní normy, metodiky).

K tvrzení uvedenému v odůvodnění předmětné námitky, že: „Vymezení NRBC Údolí Dyje působí dojmem, že 
bylo zpracováno značně neprofesionálně, od stolu, bez detailní znalosti území. Nebyl vzat v úvahu způsob 
současného využití území a jeho vazby. Nejsou patrny ani náznaky snahy zpracovatele v rámci rozšíření ÚSES 
sladit stávající charakter využívání a obhospodařování krajiny a potřeby hospodařících subjektů se zájmy 
ochrany přírody“, je kromě výše uvedeného ve stanovisku MŽP uvedeno:

„Zmiňované rozšíření NRBC bylo připraveno na základě odborného posouzení autorizovaným projektantem 
územních systémů ekologické stability, který měl za úkol vyřešit nedostatečnou reprezentativnost pro výše 
uvedené bioregiony, v kterých se biocentrum vymezuje. Vzhledem k potřebě zachování potenciálních 
podmínek území není důvodem revize vymezení snaha o zamezení rozvoje obcí případně omezování 
stávajícího využívání krajiny. Cílem je doplnit chybějící ekosystémy tak, aby bylo toto biocentrum 
reprezentativní a mohlo tak plnit zcela svou významnou funkci v daných bioregionech ve vazbě na celý 
provázaný systém NR ÚSES.“

K názoru vyslovenému v závěru odůvodnění námitky, cituji: „V případě vymezení NRBC Údolí Dyje jsou podle 
našeho názoru ZÚR Jm kraje v rozporu s cíli a úkoly územního plánování specifikovanými v ust. § 18 
stavebního zákona, konkrétně s ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona. Podle citovaného ustanovení má ÚP 
zajišťovat předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelnosti využití
a prostorového uspořádání s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji území. Tím se zpracovatel ZÚR Jm kraje nezabýval. Soukromý i společenský zájem v území je 
reprezentován zájmem na zachování intenzivně obhospodařovaných vinic, polností, pastvin a zahrad
v současném využití i do budoucnosti.“ uvádíme: 

Jedním z nejdůležitějších cílů zásad územního rozvoje je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území kraje. K dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje). ZÚR JMK stanovují Priority územního plánování Jihomoravského kraje (v kapitole A textové části 2. 
Návrhu ZÚR JMK), které zohledňují požadavky na udržitelný rozvoj území podle platné PÚR ČR 2008
a konkretizují obecné cíle a úkoly územního plánování podle stavebního zákona, tj. i výše citovaný cíl dle 
ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona. ZÚR JMK tedy koordinují, s ohledem ke specifickým podmínkám území 
Jihomoravského kraje, veřejné zájmy (chráněné zvláštními právními předpisy a vyjadřované ve stanoviscích 
dotčených orgánů) a soukromé zájmy na využití území nalezením shody o přijatelných řešeních na 
uspořádání území.

Obecně platí, že v procesu územního plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za 
současné záruky dosavadních standardů života pro všechny, kterých se ZÚR JMK týkají. V souladu s bodem 
X. rozsudku NSS č. 6 Ao 6/2010 – 103 při pořizování krajských ZÚR JMK byla při hledání výsledného řešení 
obsaženého ve 2. Návrhu ZÚR JMK, vážena řada zájmů soukromých i veřejných postupem dle ust. § 18 
odst. 3 stavebního zákona, cituji: „Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují 
veřejné i soukromé záměry změn území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizující 
ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.“

Podatel spatřuje nenaplnění výše citovaného ustanovení stavebního zákona v tom, že ZÚR JMK nezajišťují 
využívání intenzivně obhospodařovaných vinic, polností a pastvin, které představují soukromý zájem
v území, v současném využití i do budoucna. Jak již bylo výše vysvětleno, vymezením nadregionálního 
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biocentra Údolí Dyje v ZÚR JMK není současné využití dotčeného území nijak omezeno. Textová část ZÚR 
JMK pro plánování a usměrňování územního rozvoje v plochách nadregionálního a regionálního ÚSES 
krajiny stanovuje v čl. (186) vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit před změnou ve využití území, 
která by znamenala snížení stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti 
současnému stavu, popř. by znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti.

Dále považujeme za účelné doplnit, že ÚSES na nadregionální úrovni a tedy i NRBC Údolí Dyje, byl vymezen
v 2. Návrhu ZÚR JMK s využitím grafického podkladu, který poskytlo MŽP. Řešení bylo v rámci projednání 2. 
návrhu ZÚR dohodnuto s dotčenými orgány ve smyslu § 37 stavebního zákona. Vyhláška č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některé ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) stanoví, že plán ÚSES, tj. vymezení místního, regionálního
i nadregionálního ÚSES, je dle § 2 odst. 3 vyhlášky podkladem pro zpracování územně plánovací 
dokumentace (dále jen „ÚPD“). Jeho účinky nastávají až vymezením ve vydané ÚPD. Po nabytí účinnosti 
ZÚR JMK bude tedy vymezení nadregionální a regionální úrovně ÚSES závazné dle § 36 odst. 5 stavebního 
zákona pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Ve smyslu
§ 43 odst. 3 stavebního zákona, bude řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES zpřesněno v územních 
plánech dotčených obcí s ohledem na stav a specifické podmínky území při respektování podmínek 
stanovených ZÚR JMK.

Žádosti o přizvání k řešení návrhu rozhodnutí o předmětné námitce pořizovatel ZÚR JMK vyhověl. 
K vypořádání námitek uplatněných k vymezení NRBC Údolí Dyje ve 2. Návrhu ZÚR JMK pořizovatel ZÚR JMK 
svolal jednání s MŽP, kterým byl přítomen buď přímo přestavitel příslušné obce nebo jím delegovaný 
zástupce. 

K uvedenému tvrzení, že podklady pro změnu NRBC byly vypracovány hlavně na základě požadavků Správy 
NP Podyjí a že příprava tohoto materiálu nebyla projednána se zástupci obcí, majiteli dotčených pozemků
a nájemci, kteří na těchto pozemcích provádí zemědělskou činnost. K tomuto uvádíme, že jak je již 
vysvětleno výše, bylo rozšíření NRBC připraveno na základě odborného posouzení autorizovaným 
projektantem územních systémů ekologické stability a MŽP ve svém stanovisku uvádí:

„ … Zmiňované rozšíření NRBC bylo připraveno na základě odborného posouzení autorizovaným 
projektantem územních systémů ekologické stability, který měl za úkol vyřešit nedostatečnou 
reprezentativnost pro výše uvedené bioregiony, v kterých se biocentrum vymezuje. Vzhledem k potřebě 
zachování potenciálních podmínek území není důvodem revize vymezení snaha o zamezení rozvoji obcí 
případně omezování stávajícího využívání krajiny. Cílem je doplnit chybějící ekosystémy tak, aby bylo toto 
biocentrum reprezentativní a mohlo tak plnit zcela svou významnou funkci v daných bioregionech ve vazbě 
na celý provázaný systém NR ÚSES…“

Vzhledem ke shora uvedenému se navrhuje rozhodnout o námitce obce Podmolí tak, jak je výše uvedeno.

Námitka obce Zastávka (K030)

Námitka obce Zastávka, se sídlem Hutní osada 14, 664 84  Zastávka, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 15.4.2011, pod č.j. JMK 52918/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011 OÚPSŘ, se 
zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Zastávka bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Nesouhlas se zařazením přeložek a obchvatů sídel I/23 Rosice – Zakřany do 
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Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a to v obou variantách. Nesouhlas s: · varianta Severní (D15-
A) · varianta Jižní (D15-B).“ Námitka obsahovala následující odůvodnění: „Obě varianty přinášejí negativní 
vliv na přírodní hodnotu krajiny (zalesněné území Babický les, zalesněná území v okolí Tetčic). Obě varianty 
jsou finančně náročné a jejich začleněním do strategického materiálu Jihomoravského kraje bude znovu 
odloženo řešení kritické situace ve věci zkapacitnění stávající trasy komunikace I/23. Obě varianty změní 
„zátěž“ nové trasy na katastry jiných obcí, které se dosud s touto komunikací nesetkávají. Lze předpokládat 
jejich výrazný nesouhlas, čímž by došlo k dalším průtahům s realizací těchto přeložek a obchvatů. Situace ve 
stávající trase je sice kritická, nicméně je řešitelná realizací mnohem levnějších dopravních opatření, tak aby 
bylo dáno do souladu zkapacitnění komunikace a bezpečnost obyvatel a řidičů. Doporučeno řešit 
zkapacitnění stávající trasy I/23.“

Z věcného hlediska je předmětné podání námitkou dotčené obce. Z textu § 39 odst. 2 stavebního zákona 
jednoznačně vyplývá, že určené subjekty mohou podat námitky proti návrhu zásad územního rozvoje. 
Předmětná námitka však zčásti nesměřuje proti 2. Návrhu ZÚR JMK, nýbrž v jeho prospěch. Úprava řízení
o zásadách územního rozvoje v § 39 až § 42 stavebního zákona, ani subsidiárně účinná úprava opatření 
obecné povahy v § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „správní řád“), výslovně neřeší způsob procesního vypořádání uplatněných námitek. Výkladem smyslu 
těchto zákonných ustanovení však lze dospět pouze ke třem alternativám: buď se námitce vyhovuje, nebo 
se námitka zamítne, anebo se námitce vyhovuje pouze částečně, přičemž ve zbylé části se zamítne. Pokud 
se tedy námitce uplatněné proti návrhu zásad územního rozvoje vyhovuje, ať už zcela nebo částečně, pak 
dojde k úpravě námitkou napadené části návrhu. Naopak, v případě námitky, která se zamítne, k úpravě 
námitkou napadené části návrhu nedojde. Námitka, která směřuje ve prospěch návrhu zásad územního 
rozvoje, nenaplňuje svůj kontradiktorní účel očekávaný § 39 odst. 2 stavebního zákona, a proto je v rozporu 
se smyslem tohoto ustanovení. Námitce, která směřuje ve prospěch návrhu zásad územního rozvoje nelze 
vyhovět, protože na jejím základě nedojde k úpravě námitkou napadené části návrhu. Z tohoto důvodu se 
taková námitka zamítá a odůvodnění tohoto rozhodnutí směřuje k prokázání shody namítaného návrhu
s obsahem 2. Návrhu ZÚR JMK. 

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK při projednání s dotčenými orgány podle § 37 stavebního zákona byla přeložka
s obchvaty sídel silnice I/23 Rosice – Zakřany řešena ve variantách „Severní“ (D15-A) a „Jižní“ (D15-B). 
Zpracovatel dokumentace SEA vyhodnotil obě varianty jako srovnatelné s mírnou preferencí varianty
„Severní“ (D15-A). Na základě vyhodnocení předložených koncepčních variant koridorů I/23 Rosice –
Zakřany z hlediska jejich dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo a složky 
životního prostředí projektant doporučil jako výslednou variantu „Severní“ (D15-A). Dotčené orgány
k předmětnému záměru neuplatnily při projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona 
žádné požadavky. Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů nebyla tedy vypuštěna žádná
z variant. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 20. zasedání dne 16.12.2010 bylo seznámeno
s variantami a doporučilo zvolit variantu „Severní“ (D15-A) a v tom smyslu byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR 
JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona a proto byla ve 2. návrhu ZÚR JMK 
předložena již pouze varianta D15 silnice I/23 Rosice – Zakřany, přeložka s obchvaty sídel (veřejně prospěšná 
stavba) s vedením v koridoru v trase Rosice (sever) – Zastávka (jih) – Zakřany (sever). 

Ze shora uvedeného vyplývá, že předmětná námitka obce Zastávka, v části týkající se nesouhlasu 
se zařazením přeložek a obchvatů sídel I/23 Rosice – Zakřany ve variantě Jižní (D15-B), nesměřuje proti 2. 
Návrhu ZÚR JMK, tak jak byl předložen k veřejnému projednání, ale v jeho prospěch. Vzhledem ke shora 
uvedenému se námitka ve prospěch návrhu zásad územního rozvoje zamítá. Protože v tomto případě byla 
předmětná námitka zamítnuta i v její druhé části části, která směřovala vůči variantě Severní (D15-A), bylo 
rozhodnuto pouze jedním výrokem.

K části námitky týkající se nesouhlasu obce Zastávka se zařazením přeložek a obchvatů sídel I/23 Rosice –
Zakřany do ZÚR JMK ve variantě Severní (D15) Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k připomínkám
a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 6.5.2011 a 11.08.2011 
vydaným pod zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma a pod 367/2011-910-UPR/1-Ma uvedlo cit.: „Při projednávání 
vyhledávací studie „Aktualizace studie tahu silnice I/23 hr. Jihočeského kraje – křižovatka D1 Kývalka“
s dotčenými obcemi nedošlo ke shodě výběru varianty… Stávající silnice I/23 je vedena průtahy měst a obcí
a přeložka umožní odvedení dopravy z průtahů sídel. Požadujeme ponechání záměru v ZÚR.“ Dále uvedlo 
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cit.: „Obce Babice u Rosic, Zakřany a Zastávka uplatnily námitku v rámci projednávání 2. návrhu ZÚR 
Jihomoravského kraje - nesouhlasí se zařazením přeložky silnice I/23 do ZÚR a navrhují ponechání průjezdu 
obcemi a zkapacitnění silnice ve stávající trase. Ministerstvo dopravy souhlasí s návrhem na zařazení 
přeložky do ZÚR a doporučuje námitce nevyhovět. Stanovisko MD je v souladu s Programovým prohlášením 
Vlády České republiky ze dne 4. srpna 2010, kde je v kapitole VI. Životní prostředí, zemědělství a venkov 
uvedeno, že z důvodu zlepšení stavu životního prostředí vláda bude podporovat budování takové dopravní 
infrastruktury, která vyvede tranzitní dopravu z center pomocí obchvatů měst a obcí, zvýší plynulost dopravy
a sníží zátěž ovzduší.“

Vzhledem k výše uvedenému a především s ohledem na požadavky příslušného dotčeného orgánu, kterým 
je Ministerstvo dopravy, byla silnice I/23 Rosice – Zakřany řešena ve 2. Návrhu ZÚR JMK jako přeložka
s obchvaty sídel a nebylo navrhováno její zkapacitnění, které doporučovala předmětná námitka.

K dalším argumentům z odůvodnění předmětné námitky je třeba konstatovat, že předmětem řešení Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje není řešení financování budoucí stavby přeložky silnice I/23. Jejich 
účelem je vymezit tento koridor v souladu s cíli územního plánování, jak jsou stanoveny v § 18 stavebního 
zákona. Financování realizace tohoto záměru je v kompetenci Ministerstva dopravy, které požaduje jeho 
ponechání v ZÚR JMK.

Námitka obce Havraníky (K031)

Námitka obce Havraníky, se sídlem Havraníky 133, 669 02  Znojmo, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 15.04.2011 pod č.j. JMK 53188/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011 OÚPSŘ, se 
zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Havraníky bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Zastupitelstvo obce Havraníky příslušné podle ust. § 6 odst. 6 písm. d) zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňuje námitku proti vymezení nadregionálního biocentra Údolí Dyje na našem správním území, které 
zahrnuje k.ú. Havraníky. Nesouhlasíme s navrženým rozšířením NRBC Údolí Dyje NC07 nad rámec jeho 
původních hranic. Především se jedná o pozemky zemědělsky obhospodařované – vinice a ornou půdu
v blízkosti hranice NP Podyjí. Odůvodnitelné jsou pouze pozemky obklopené lesním porostem NP Podyjí
a jedná se o trvalý travní porost.“

Základem námitky proti rozšíření NRBC Údolí Dyje je obava, že stávající intenzivně zemědělsky 
obhospodařované plochy, pokud budou součástí NRBC, nebude možné takto nadále využívat, neboť
v územních plánech by měly být začleněny do ploch přírodních. Jak je dále podrobně vysvětleno, je v rámci 
upřesnění NRBC v územních plánech jednotlivých obcí možné stávající pole, vinice, zahrady, sady apod.,
i když budou umístěny v NRBC, vymezit s funkcí podle současného využití a tím zajistit, aby jejich 
zemědělské obhospodařování nebylo ani do budoucna ohroženo.

MŽP ve svém stanovisku (k námitkám a připomínkám uplatněným ke 2. Návrhu ZÚR JMK) 
ze dne 21.07.2011 č.j. 46635/ENV/11 MŽP (dále jen „stanovisko MŽP“) k předmětné námitce uvádí:

„MŽP nesouhlasí s vypuštěním vinic a zemědělsky obhospodařované orné půdy z navrhovaného rozšíření 
NRBC Údolí Dyje s ohledem na to, že plochy orné půdy a vinic dotvářejí typickou strukturu krajiny již po 
staletí a pro mnohé druhy se za tu dobu staly biotopem, který v určitých fázích svého životního cyklu nutně 
využívají ať už jako životní prostor (např. teplomilné plevele – myší ocásek nejmenší, bračka rolní, ostrožka 
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stračka apod.) nebo jako místo pro rozmnožování, jako potravní zdroj atd. (různé druhy motýlů či 
blanokřídlých, hmyzožraví zrnožraví či draví ptáci, plazi, kteří kladou vajíčka do deponií organické hmoty
v okrajích polí). Významné jsou zejména plochy, kde jsou lány polí často rozčleněny pásy křovin či neoraných 
trávníků, jako je tomu v části k.ú. Havraníky, začleněné do NRBC. Stávající využití pozemků jako vinice a pole 
není v rozporu s funkcí NRBC, na pozemcích lze hospodařit jako dosud. Pro k.ú. Havraníky byl zpracován plán 
ÚSES jako podklad pro rozpracovaný územní plán obce. Hranice NRBC, které odpovídají podkladu MŽP, 
upřesnil autorizovaný projektant Ing. Krejčí a navázal na NR ÚSES další hierarchické úrovně. Ponechání či 
případně vypuštění vinic a zemědělsky obhospodařované orné půdy jako součásti NRBC Údolí Dyje lze 
prověřit až při upřesnění jeho vymezení v územním plánu. Jde o podrobnost nepostihnutelnou v měřítku 
zpracování ZÚR JMK.“

Názoru uvedenému v odůvodnění námitky, že: „Navrhované řešení je v rozporu s jednou z priorit Návrhu 
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje uvedené v kapitole A „Stanovení priorit územního plánování 
jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území“, bod č. 10, písmeno d) – vytváření územních 
podmínek pro rozvoj zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem zabezpečit jejich územní nároky“,
nelze přisvědčit. V požadavcích na uspořádání území v textové části ZÚR JMK je uloženo chránit vymezené 
plochy a koridory pro ÚSES před změnou ve využití území, která by znamenala snížení stupně ekologické 
stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti současnému stavu (tj. stavu v době vydání ZÚR JMK), 
popř. by znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti. Z uvedeného důvodu rovněž 
nelze souhlasit s tím, že je návrh na rozšíření nadregionálního biocentra v rozporu s principy udržitelného 
rozvoje podle Politiky územního rozvoje (dále jen „PÚR ČR 2008“), neboť ZÚR JMK rozvíjí a zpřesňují cíle
a úkoly územního plánování v souladu s PÚR ČR 2008. 

Odůvodnění námitky dále zpochybňuje nutnost navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje. Podle ust. § 79 
odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, provádí 
vymezení a hodnocení nadregionálního územního systému ekologické stability MŽP. Jak je uvedeno
v odůvodnění ZÚR JMK, byl rozsah nadregionálního biocentra Údolí Dyje (dle ZÚR JMK kód NRBC 07) na 
základě požadavku Správy NP Podyjí podpořeného MŽP oproti územně technickému podkladu „Regionální
a nadregionální ÚSES ČR“ (1996) výrazně zvětšen a byl do ZÚR JMK zapracován podle grafického podkladu 
poskytnutého MŽP. Potřebu zvětšení NRBC Údolí Dyje MŽP odborně zdůvodnilo ve stanovisku MŽP takto: 

„K odůvodnění většiny námitek MŽP považuje za účelné sdělit tyto odborné důvody a vysvětlení revize 
vymezení NRBC č. 28 Údolí Dyje:

Nadregionální biocentrum (dále jen NRBC) územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) č. 28 Údolí 
Dyje bylo vymezeno v původní koncepci nadregionálního (dále jen NR) a regionálního (dále jen R) ÚSES
v územně technickém podkladu NR a RÚSES (dále ÚTP NR a RÚSES ČR) z roku 1996 jako pouze částečně 
reprezentativní z důvodu nedostatečně zastoupených biochor, tj. vyšších typologických (opakovatelných) 
jednotek členění území bioregionu. Biochora má heterogenní ráz a vyznačuje se svébytným zastoupením, 
uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů geobiocénů. Tyto vlastnosti jsou podmíněny 
kombinací vegetačního stupně, substrátu a reliéfu. Biochora tedy vychází z potenciálních podmínek krajinné 
sféry, zpravidla se však vyznačuje i svébytným zastoupením aktuálních biocenóz. Velikost jednoho segmentu 
biochory je zpravidla v intervalu 0,5—102 km2.

Reprezentativnost je rozhodující pro vymezení nadregionálních biocenter a upřesňování jejich hranic. 
Reprezentativnost biocentra, tj. reprezentativnost jeho požadovaných 3 abiotických podmínek
a potenciálních ekosystémů (přirozených i náhradních), je pro každé nadregionální biocentrum jiná a vychází
z hodnocení potenciálních ekosystémů příslušného bioregionu, respektive ze zastoupení požadovaných typů 
biochor.

NRBC č. 28 Údolí Dyje reprezentuje dva bioregiony, a to 1.23 (Jevišovský) a 4.1 (Lechovický), a nachází se ve
dvou biogeografických podprovinciích, a to hercynské a panonské. V původně vymezeném NRBC nebyly 
dostatečně zastoupeny potenciální ekosystémy biochor -3BS, -3BQ, -3UQ, -3BS, -3RE, -2BE, 1BE, 1RE – viz 
níže uvedená tabulka:
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kód klima stupeň reliéf podloží

 -3BS  - suchá 3 dubobukový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) S kyselé metamorfity

 -3BQ  - suchá 3 dubobukový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími)

Q "pestré" metamorfity (tj. kyselé metamorfity s vložkami bazických hornin, 

výjimečně i břidlice s vložkami bazických krystalických hornin)

 -3UQ  - suchá 3 dubobukový U - údolí výrazná zaříznutá

Q "pestré" metamorfity (tj. kyselé metamorfity s vložkami bazických hornin, 

výjimečně i břidlice s vložkami bazických krystalických hornin)

 -3BS  - suchá 3 dubobukový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) S kyselé metamorfity

 -3RE  - suchá 3 dubobukový R - plošiny E spraše a sprašové hlíny

 -2BE  - suchá 2 bukodubový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) E spraše a sprašové hlíny

 1BE nesuchá 1 dubový B - rozřezané plošiny (s mělkými údolími) E spraše a sprašové hlíny

 1RE nesuchá 1 dubový R - plošiny E spraše a sprašové hlíny

V biocentru chybělo také větší poměrné zastoupení ekosystémů přírodě blízkých náhradních. Z hlediska 
reprezentativnosti bylo hodnoceno NRBC (vymezení dle ÚTP NR-R ÚSES ČR) jako částečně reprezentativní, 
protože nezahrnovalo úplnou škálu požadovaných potenciálních přirozených, přírodě blízkých
a antropogenně podmíněných ekosystémů. Pro zajištění plné reprezentativnosti, a tedy i plné funkčnosti 
NRBC, bylo nezbytné upřesnit jeho vymezení a zajistit dostatečné zastoupení všech požadovaných 
potenciálních ekosystémů. Toto bylo dopracováno na základě posouzení autorizovaného projektanta 
územních systémů ekologické stability v roce 2008 tak, aby revidované vymezení NRBC č. 28 Údolí Dyje 
zahrnovalo všechny požadované potenciální ekosystémy biochor a bylo zcela reprezentativní. Navíc má 
NRBC č. 28 Údolí Dyje specifický význam pro funkčnost celého systému NR ÚSES, protože významně doplňuje 
jako zdroj diaspor pouze částečně funkční NRBC č. 105 Karlov a NRBC č. 29 Jankovec, se kterými je 
propojeno biokoridory. Především NRBC č. 105 Karlov je problematické, s téměř minimálním prostorovým 
parametrem, a není možné jeho další rozšíření. Chybějící potenciální ekosystémy, které nejsou v NRBC č. 105 
Karlov, bylo nezbytné doplnit právě v NRBC č. 28 Údolí Dyje a tím zvýšit reprezentativnost bioregionu 4.1, 
který reprezentuje. 

Zmiňované rozšíření NRBC bylo připraveno na základě odborného posouzení autorizovaným projektantem 
územních systémů ekologické stability, který měl za úkol vyřešit nedostatečnou reprezentativnost pro výše 
uvedené bioregiony, v kterých se biocentrum vymezuje. Vzhledem k potřebě zachování potenciálních 
podmínek území není důvodem revize vymezení snaha o zamezení rozvoji obcí případně omezování 
stávajícího využívání krajiny. Cílem je doplnit chybějící ekosystémy tak, aby bylo toto biocentrum 
reprezentativní a mohlo tak plnit zcela svou významnou funkci v daných bioregionech ve vazbě na celý 
provázaný systém NR ÚSES.

V odůvodnění námitky je vyslovena obava, zda intenzivně obhospodařované plochy jsou slučitelné s funkcí 
NRBC. K tomu uvádíme, že podle ust. § 16 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), se za účelem zajištění 
podmínek pro ochranu přírody a krajiny obvykle samostatně vymezují plochy přírodní. Podle odst. 2 téhož 
ustanovení se, mimo jiné, pozemky biocenter vymezují zpravidla jako plochy přírodní. Ze znění 
předmětného ustanovení je zřejmé, že ne vždy je nutné dotčené pozemky začlenit mezi plochy přírodní. Je 
však potřeba prostředky územního plánování, zejména podmínkami pro využití ploch, zajistit, aby 
nedocházelo ke snižování stávající ekologické stability a nezměnil se stav území tak, že by nemohl
v současném využití plnit funkci biocentra. Plochy zemědělsky využívané (pole, vinice, zahrady, sady apod.),
i když budou součástí biocentra, bude možné v územních plánech obcí vymezit s funkcí podle stávajícího 
využití. Výše uvedené bude zohledněno při stanovování podmínek využití těchto ploch při následném 
pořizování podrobnější územně plánovací dokumentace. Tento názor je podpořen i ve stanovisku MŽP, kde 
je uvedeno: 

„V případě vymezování neregionálních biocenter v územních plánech obcí není vždy možné dosáhnout stavu, 
aby pro tento typ biocentra požadované reprezentativní plochy, které zajistí správnou funkci NRBC, byly 
vymezeny jako plochy přírodní, a je tedy nezbytné vymezovat pro biocentra i jiné plochy. Vzhledem k jejich 
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hlavní funkci, založené na vztahu abiotických podmínek a potenciálních ekosystémů, je možné do NRBC 
zahrnout i ornou půdu, vinice, další obdělávané plochy, pastviny, sady, zahrady, parky apod. K obavě obcí, 
že rozšíření NRBC způsobí výrazné omezení stávajícího způsobu využití pozemků v předmětných lokalitách, 
MŽP podotýká, že stávající zemědělské, vinařské, sadařské, pastevecké a lesnické hospodaření není
v rozporu s funkcí NRBC a na pozemcích zahrnutých do NRBC lze hospodařit jako doposud. Při upřesnění 
vymezení NRBC v územních plánech dotčených obcí MŽP doporučuje zapracovat do podmínek pro přípustné 
využití vymezované plochy možnost stávajícího obhospodařování, tj. v rámci vymezeného NRBC je možné na 
pozemcích ponechat stávající funkční využití jako doposud, což bylo vzato v úvahu i při revizi vymezení 
NRBC.“

V odůvodnění námitky se dále uvádí: „… V ust. § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je ochrana systému ekologické stability deklarována jako povinnost 
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se 
podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. …“ Citované ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny sice 
označuje vytváření územního systému ekologické stability za veřejný zájem a jeho ochranu za povinnost 
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, neumožňuje však tuto povinnost vynucovat 
přímo, neobsahuje ani sankce za její nesplnění. Územní ochrana skladebných prvků ÚSES před změnou 
využívání dotčeného území, která by vedla ke snížení jeho ekologické stability oproti současnému stavu, je 
zajištěna prostřednictvím územně plánovací dokumentace. Úkolem zásad územního rozvoje je zajistit 
územní ochranu skladebných prvků ÚSES na nadregionální a regionální úrovni, úkolem územních plánů je 
zpřesnit prvky ÚSES vymezené vydanými ZÚR a zajistit územní ochranu ÚSES na lokální úrovni. 

V odůvodnění námitky se dále uvádí, že: „… NRBC Údolí Dyje je v současné podobě součástí Národního 
parku Podyjí, území s nejvyšší možnou ochranou přírody podle našeho právního řádu. Proto je nepřesvědčivé 
tvrzení, že NRBC Údolí Dyje je nutné rozšířit, neboť je ve špatném stavu. Pokud by to tak bylo, nesvědčilo by 
to o dobré práci Správy NP Podyjí, která území spravuje.“ MŽP ve výše zmiňovaném stanovisku MŽP uvádí 
následující odborné zdůvodnění: 

„Častou připomínkou je otázka, proč k ochraně přírody a krajiny v této oblasti nestačí ochrana zajištěná 
vyhlášením Národního parku Podyjí. Národní park je jako zvláště chráněné území zřízen k ochraně 
konkrétních rozsáhlých území jedinečných v národním a mezinárodním měřítku, jejichž značnou část 
zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny a živočichové mají 
mimořádný vědecký a výchovný význam podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění (dále jen zákon). ÚSES je oproti tomu nástrojem obecné ochrany přírody a krajiny 
(podle části první zákona) a slouží k zajištění obecných podmínek zachování pestrosti druhů a společenstev
v širokém území kulturní krajiny, lidskou činností již významně ovlivněné – jde o vzájemně propojenou síť 
prvků, které umožňují přežití a migraci druhů v rozsáhlém regionu (České republice), potažmo 
biogeografické provincii či světadílu. Národní park se speciálně zaměřuje na ochranu vybraných (pouze 
některých, výjimečných a unikátních) druhů a společenstev, ÚSES má sloužit k ochraně podmínek pro výskyt
a přežití všech druhů a společenstev, jejichž přirozený areál výskytu zahrnuje dané území. ÚSES je jiným 
typem ochrany přírody a krajiny než kategorie národního parku, ale oba typy ochrany podle zákona mají 
vzájemně se doplňující význam pro ochranu přírody a krajiny v širším měřítku. Navíc vymezené NRBC č. 28 
Údolí Dyje je podstatnou součástí celého systému nadregionálního ÚSES v celé ČR a nelze jej omezovat jen 
proto, že je ve stejné lokalitě již vymezen národní park.“

K pochybnostem vysloveným v odůvodnění předmětné námitky ohledně způsobu vymezování hranic NRBC
v podrobnější územně plánovací dokumentaci je účelné sdělit, že hranice NRBC Údolí Dyje bude následně
v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesněna územním plánem pro obec Havraníky v souladu se 
stavebním zákonem (§ 43 odst. 3) a jeho prováděcími předpisy, tzn. s ohledem k podrobnějšímu měřítku, ve 
kterém se zpracovává a vydává územní plán. Dle § 13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2066 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), se výkresy, které jsou součástí grafické 
části územního plánu, zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy. Výkresy, které 
jsou součástí grafické části zásad územního rozvoje se dle § 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. vydávají v měřítku 
1 : 100 000. Ke zpřesňování ÚSES Ministerstvo životního prostředí ve výše jmenovaném stanovisku MŽP 
uvádí: 



145

„Do územních plánů by měla být upřesněna hranice podle vymezení v ZUR a to s ohledem na měřítko, a dále 
na hranice parcel či krajinných rozhraní s ohledem na dříve schválené zájmy v území – např. plochy určené 
pro čistírny odpadních vod, které zasahují do NRBC by měly být vyjmuty, aby bylo možné záměry uskutečnit
a nedocházelo k rozporům vymezených funkcí NRBC.“ 

V souladu se stanoviskem MŽP stanovují ZÚR JMK v čl. (186) textové části požadavky na uspořádání
a využití území a úkoly pro územní plánování na úrovni obcí pro následné zpřesňování skladebných částí 
nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) v územních 
plánech, při dodržení principů projektování ÚSES (právní normy, metodiky).

K tvrzení uvedenému v odůvodnění předmětné námitky, že: „Vymezení NRBC Údolí Dyje působí dojmem, že 
bylo zpracováno značně neprofesionálně, od stolu, bez detailní znalosti území. Nebyl vzat v úvahu způsob 
současného využití území a jeho vazby. Nejsou patrny ani náznaky snahy zpracovatele v rámci rozšíření ÚSES 
sladit stávající charakter využívání a obhospodařování krajiny a potřeby hospodařících subjektů se zájmy 
ochrany přírody“, je kromě výše uvedeného ve stanovisku MŽP uvedeno:

„Zmiňované rozšíření NRBC bylo připraveno na základě odborného posouzení autorizovaným projektantem 
územních systémů ekologické stability, který měl za úkol vyřešit nedostatečnou reprezentativnost pro výše 
uvedené bioregiony, v kterých se biocentrum vymezuje. Vzhledem k potřebě zachování potenciálních 
podmínek území není důvodem revize vymezení snaha o zamezení rozvoje obcí případně omezování 
stávajícího využívání krajiny. Cílem je doplnit chybějící ekosystémy tak, aby bylo toto biocentrum 
reprezentativní a mohlo tak plnit zcela svou významnou funkci v daných bioregionech ve vazbě na celý 
provázaný systém NR ÚSES.“

K názoru vyslovenému v závěru odůvodnění námitky, cituji: „V případě vymezení NRBC Údolí Dyje jsou podle 
našeho názoru ZÚR Jm kraje v rozporu s cíli a úkoly územního plánování specifikovanými v ust. § 18 
stavebního zákona, konkrétně s ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona. Podle citovaného ustanovení má ÚP 
zajišťovat předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelnosti využití
a prostorového uspořádání s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji území. Tím se zpracovatel ZÚR Jm kraje nezabýval. Soukromý i společenský zájem v území je 
reprezentován zájmem na zachování intenzivně obhospodařovaných vinic, polností, pastvin a zahrad
v současném využití i do budoucnosti.“ uvádíme: 

Jedním z nejdůležitějších cílů zásad územního rozvoje je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území kraje. K dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje). ZÚR JMK stanovují Priority územního plánování Jihomoravského kraje (v kapitole A textové části 2. 
Návrhu ZÚR JMK), které zohledňují požadavky na udržitelný rozvoj území podle platné PÚR ČR 2008
a konkretizují obecné cíle a úkoly územního plánování podle stavebního zákona, tj. i výše citovaný cíl dle 
ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona. ZÚR JMK tedy koordinují, s ohledem ke specifickým podmínkám území 
Jihomoravského kraje, veřejné zájmy (chráněné zvláštními právními předpisy a vyjadřované ve stanoviscích 
dotčených orgánů) a soukromé zájmy na využití území nalezením shody o přijatelných řešeních na 
uspořádání území.

Obecně platí, že v procesu územního plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za 
současné záruky dosavadních standardů života pro všechny, kterých se ZÚR JMK týkají. V souladu s bodem 
X. rozsudku NSS č. 6 Ao 6/2010 – 103 při pořizování krajských ZÚR JMK byla při hledání výsledného řešení 
obsaženého ve 2. Návrhu ZÚR JMK, vážena řada zájmů soukromých i veřejných postupem dle ust. § 18 
odst. 3 stavebního zákona, cituji: „Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují 
veřejné i soukromé záměry změn území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizující 
ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.“

Podatel spatřuje nenaplnění výše citovaného ustanovení stavebního zákona v tom, že ZÚR JMK nezajišťují 
využívání intenzivně obhospodařovaných vinic, polností a pastvin, které představují soukromý zájem
v území, v současném využití i do budoucna. Jak již bylo výše vysvětleno, vymezením nadregionálního 
biocentra Údolí Dyje v ZÚR JMK není současné využití dotčeného území nijak omezeno. Textová část ZÚR 
JMK pro plánování a usměrňování územního rozvoje v plochách nadregionálního a regionálního ÚSES 
krajiny stanovuje v čl. (186) vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit před změnou ve využití území, 
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která by znamenala snížení stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti 
současnému stavu, popř. by znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti.

Dále považujeme za účelné doplnit, že ÚSES na nadregionální úrovni a tedy i NRBC Údolí Dyje, byl vymezen
v 2. Návrhu ZÚR JMK s využitím grafického podkladu, který poskytlo MŽP. Řešení bylo v rámci projednání 2. 
návrhu ZÚR dohodnuto s dotčenými orgány ve smyslu § 37 stavebního zákona. Vyhláška č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některé ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) stanoví, že plán ÚSES, tj. vymezení místního, regionálního
i nadregionálního ÚSES, je dle § 2 odst. 3 vyhlášky podkladem pro zpracování územně plánovací 
dokumentace (dále jen „ÚPD“). Jeho účinky nastávají až vymezením ve vydané ÚPD. Po nabytí účinnosti 
ZÚR JMK bude tedy vymezení nadregionální a regionální úrovně ÚSES závazné dle § 36 odst. 5 stavebního 
zákona pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Ve smyslu
§ 43 odst. 3 stavebního zákona, bude řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES zpřesněno v územních 
plánech dotčených obcí s ohledem na stav a specifické podmínky území při respektování podmínek 
stanovených ZÚR JMK.

Žádosti o přizvání k řešení návrhu rozhodnutí o předmětné námitce pořizovatel ZÚR JMK vyhověl. 
K vypořádání námitek uplatněných k vymezení NRBC Údolí Dyje ve 2. Návrhu ZÚR JMK pořizovatel ZÚR JMK 
svolal jednání s MŽP, kterým byl přítomen buď přímo přestavitel příslušné obce nebo jím delegovaný 
zástupce.

Obec Havraníky pokazuje na to, že v současné době pořizuje územní plán pro svoji obec a ten uvažuje
s využitím pozemků, jejichž výčet je v odůvodnění námitky uveden, ve stávajícím využití jako vinice a orná 
půda. Dále upozorňuje, že: „V řadě případů dochází v současné době i k obnově vinic, Jedná se prakticky
o ucelenou lokalitu, která je zařazena mezi zákonem vymezené viniční trati, Vlastníci pozemků na těchto 
pozemcích i nadále budou zemědělsky hospodařit a obec nesouhlasí s tím, aby jejich hospodaření bylo 
omezováno nad rámec omezení plynoucího z existence ochranného pásma NP Podyjí.“ Jak již bylo výše 
uvedeno, při zpřesňování NRBC v územním plánu pro obec Havraníky je možné stávající pole a vinice, i když 
budou součástí NRBC, vymezit s funkcí podle současného využití a zajisti tak možnost jejich zemědělského 
obhospodařování i do budoucna. Podobně je tato problematika vysvětlena v předchozím textu.

Přílohou předmětného podání obce Havraníky byla námitka vlastníka a nájemce dotčených pozemků 
ing.  J. S., XXXXXXXXXX. Námitky proti návrhu ZÚR JMK mohou podle § 39 stavebního zákona podat 
pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím a zástupce veřejnosti, proto bylo připojené 
podání ing. J. S. vyhodnoceno jako připomínka a takto bylo i vypořádáno.

Vzhledem ke shora uvedenému bylo o námitce obce Havraníky rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno. 

Námitka obce Unkovice (K033)

Námitka obce Unkovice, se sídlem Unkovice 28, 664 63  Žabčice, zaevidovaná na podatelně Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje dne 15.04.2011, pod č.j. JMK 53326/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, se 
zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Unkovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: Jedná se o přeložku krajské komunikace II/416 – koridor územní rezervy 
DR35. Nesouhlasíme s umístěním přeložky krajské komunikace II/416 (koridor územní rezervy DR35) v k. ú. 
Unkovice.“.
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Dotčený orgán, tj. odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále také „OD“) neuplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona ve svém stanovisku žádné připomínky 
ke koridoru územní rezervy DR35.

OD k podané námitce sdělil, že nedoporučuje námitce vyhovět. Dále k námitce uvedl, že město Židlochovice 
požaduje převést pokračování koridoru D37 (tj. koridor DR35) z územních rezerv do návrhu.

Obec Unkovice a zástupce veřejnosti naopak požaduje koridor DR35 vypustit. 

Koridor D37 představuje přeložku silnice II/416 Blučina (D2) – Hrušovany u Brna, kde navazuje na nový 
obchvat obce Hrušovany u Brna. Dále přeložka pokračuje ke stávající silnici II/416 v Žabčicích jako územní 
rezerva DR35. 

ZÚR JMK navrhují zpracování územní studie k prověření koridoru pro optimální propojení R52 a I/53 s dálnicí 
D2 včetně podmínek přestavby navazujících silnic II. třídy v prostoru Hustopeče a Pohořelic (zejména silnic 
II/422, II/425, II/416 a II/395). V kontextu této studie by byl řešen i vztah Pohořelice – Blučina, který bude 
veden v úseku Pohořelice – Hrušovany buďto koridorem DR35 nebo po upravených silnicích III/42510
a 41619. V této fázi tedy není možné koridor DR35 ani vypustit ani zařadit jako návrh.

OD k podané námitce dále sděluje, že doporučuje do definice územní studie č. 5 v části i zahrnout i území 
obcí Unkovice, Hrušovany u Brna, Ledce, Vojkovice, Blučina, Židlochovice. 

Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovují 
požadavky na jejich využití. Dále dle § 36 zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory,
s cílem prověřit možnosti jejich budoucího využití, přičemž jejich dosavadní využití nesmí být měněno 
způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití, tzv. „územní rezervy“. 
Jednou z vymezovaných územních rezerv pro plochy a koridory silniční dopravy nadmístního významu je ve
2. Návrhu ZÚR JMK i koridor DR35 – silnice „II/416 Žabčice – Vojkovice“. 

Ve smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ jsou v článku (189) textové části uvedeny 
požadavky na uspořádání a využití území – vytvořit podmínky pro územní rezervy ploch a koridorů s cílem 
prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by 
znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Dále z článku (189) textové části vyplývají 
úkoly pro územní plánování – prověřit potřebnost ploch a koridorů územních rezerv pro silniční dopravu 
nadmístního významu, mimo jiné i koridoru DR35. Ze zde uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK není 
vymezován koridor pro realizaci záměru přeložky silnice II/416 (na základě kterého by mohlo dojít
k realizaci přeložky komunikace), ale je vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, 
aby zde byly realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro přeložku. 

Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je prověření potřebnosti koridorů územních 
rezerv pro silniční dopravu a případné upřesnění koridorů, nikoliv příprava realizace přeložky. Tomu 
odpovídá i úkol vyplývající z článku (221) textové části 2. Návrhu ZÚR JMK, který stanovuje potřebu 
zpracování územních studií (ÚS) na území kraje; pod číslem 5 je stanoveno zpracování ÚS Propojení 
rychlostní silnice R52 a silnice I/53 s dálnicí D2, jehož rámcovým obsahem dle 2. Návrhu ZÚR JMK bude
prověření koridoru pro optimální propojení R52 a I/53 s dálnicí D2 včetně podmínek přestavby navazujících 
silnic II. třídy v prostoru Hustopeče a Pohořelice (zejména silnic II/422, II/425, II/416 a II/395) s cílem 
zlepšení dopravní situace a úrovně životního prostředí v zahrnutém území a v zastavěných částech 
dotčených sídel. Tato územní studie posoudí dopravní možnosti v širším území a prověří potřebnost 
vymezených ploch a koridorů územních rezerv. Na základě takové studie může dojít v rámci aktualizace ZÚR 
JMK (dle stavebního zákona se provádí aktualizace každé dva roky) ke změnám v dopravní řešení. 

Doporučení OD, aby územní studie č. 5 zahrnovala a řešila i území obcí Unkovice, Hrušovany u Brna, Ledce, 
Vojkovice, Blučina a Židlochovice, nebude ve 2. Návrhu ZÚR JMK pořizovatelem zohledněno, neboť ostatní 
dotčené obce nepodaly k navrženému řešení námitky a se zahrnutím svých území do územní studie č. 5 dle 
vymezení ve 2. Návrhu ZÚR JMK nepočítají. Bez projednání a dohody s dotčenými obcemi nelze území 
řešené územní studií rozšiřovat. Nicméně pro splnění úkolu vyplývajícího pro územní plánování z článku 
(189) 2. Návrhu ZÚR JMK – prověřit potřebnost ploch a koridorů územních rezerv pro silniční dopravu 
nadmístního významu – bude v rámci pořízení územní studie pořizovatelem vymezeno takové řešené 
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území, aby umožňovalo zodpovědné posouzení dopravního řešení koridoru pro optimální propojení R52
a I/53 s dálnicí D2 včetně podmínek přestavby navazujících silnic II. třídy (silnic II/422, II/425, II/416
a II/395).

Pokud se týká dopravního řešení obsaženého ve 2. Návrhu ZÚR JMK, dle odůvodnění v kapitole C.4.5 
sledované územní rezervy silniční infrastruktury a jejich vymezení vychází z dlouhodobě sledované koncepce 
rozvoje dopravních sítí ČR, podpořené výsledky modelování dopravy na území Jihomoravského kraje
k výhledovému horizontu r. 2030, z hlediska tahů krajského významu na silnicích II. třídy pak z dokumentů 
„Generel krajských silnic Jihomoravského kraje“ a „Souhrn návrhů generelu krajských silnic“ (KrÚ JMK, odbor 
dopravy), schváleného Radou Jihomoravského kraje v roce 2006 a aktualizovaného v roce 2008. 
Vymezovaný koridor DR35 svým vedením rovněž odpovídá územní rezervě vymezené v platném Územním 
plánu obce (ÚPO) Unkovice. V rámci řešení konceptu ÚPO Unkovice byla v roce 2005 zpracována studie, 
prověřující možnosti vedení tahu silnice II/416 mezi Židlochovicemi a Pohořelicemi; studií zpracovanou 
firmou Saura s.r.o. byly navrženy 3 varianty – varianta vedoucí mezi obcí Unkovice a železniční tratí, 
varianta vedená obchvatem Hrušovan u Brna a dále pokračující západně od železniční trati a varianta 
vedoucí obchvatem Hrušovan a dále pokračující po stávající silnici Rajhrad – Pohořelice. Jako nejpřijatelnější 
byla v rámci projednání konceptu ÚPO Unkovice vyhodnocena varianta vedoucí mezi obcí Unkovice
a železniční tratí; její vedení bylo následně na základě studie řešící optimalizaci trasy (firma Silniční projekt 
s.r.o., Brno, 2005) upřesněno a je obsaženo v Územním plánu obce Unkovice schváleném v roce 2006. 

K jednotlivým bodům odůvodnění námitky (v této části jsou vybrány pouze nejdůležitější skutečnosti
z odůvodnění námitky, neboť účelem není doslovně opakovat body odůvodnění námitky, ale vypořádat se
s nimi) se uvádí:

1) Obec Unkovice již v roce 1996 vznesla námitky proti studii dopravního řešení regionu a s předloženým 
řešením nesouhlasila. Tyto připomínky nebyly brány v potaz, obec nedostala nikdy odpověď, zástupci KrÚ 
JMK vystupovali vždy ostře a arogantně. Postupem se z průmyslové komunikace stala přeložka silnice II/416
– účelem ZÚR JMK není řešení předchozích podání, ty měly být řešeny úřadem ve smyslu správního řádu. 
Navíc v roce 1996 obec nemohla dostat od KrÚ JMK odpověď, protože krajský úřad v té době neexistoval.

2) V dopise obce Unkovice ze dne 24.08.2004 adresovaném KrÚ JMK – Ing. Soppeové, obec vyjadřuje 
záporné stanovisko – z odůvodnění není zřejmé, k čemu zamítavé stanovisko bylo vydáno. Nicméně, v rámci 
následného procesu pořizování ÚPO Unkovice byla do řešení ÚPO vybrána varianta, odpovídající svým 
vedením koridoru DR35 ve 2. Návrhu ZÚR JMK.

3) Umístěním přeložky II/416 v k. ú. Unkovice dojde k zamezení bytové výstavby a dalšího rozvoje obce – na 
základě ZÚR JMK nelze umístit (realizovat) přeložku, protože je vymezen pouze koridor územní rezervy, 
vlastní záměr bude teprve prověřován. Prostor je již v současné době ovlivněn hlukem z procházející 
železnice, proto zde rozvoj bytové výstavby není možný. 

4) Trasa přeložky navazuje na trasu návrhu přeložky II/416 Blučina, Vojkovice, Hrušovany, který by na území 
obce mohl převést tranzitní dopravu z D2 na R52 – jak je uvedeno výše, problematiku pro optimální 
propojení R52 a I/53 s dálnicí D2 včetně podmínek přestavby navazujících silnic II. třídy, bude řešit územní 
studie, jejíž zpracování je uloženo ve 2. Návrhu ZÚR JMK.

5) V průvodní zprávě ke studii Silnice II/416 Židlochovice – Pohořelice (SAURA, s.r.o., 2005) část 2: Posouzení 
možnosti vedení tahu silnice II/416 s využitím severního obchvatu Hrušovan se uvádí: Varianta 3: Trasa 
přeložky využívá stávajících silnic III. třídy a z ekonomického hlediska se zdá nejpřijatelnější – dnes je již 
dokončený severní obchvat Hrušovan u Brna – věta je vytržena z kontextu, jedná se pouze o ekonomické 
hodnocení, ale územně plánovací dokumentace vyhodnocuje udržitelný rozvoj z hlediska tří pilířů; v rámci 
pořízení ÚPO Unkovice ale byla celkově jako nejpřijatelnější vyhodnocena varianta 1, ta je vymezena v ÚPO 
Unkovice. Zásadami uložená územní studie bude celou problematiku řešit v ještě širším měřítku.

6) Stanovisko SEA je neopominutelným podkladem pro konečný návrh koncepce, byla územní rezerva pro 
koridor DR35 vyhodnocena – byla vyhodnocena, viz textová část 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
udržitelný rozvoj území a tabulková část v Příloze č. 1 se závěrem, že vymezení koridoru pro územní rezervu 
dopravní infrastruktury není spojeno s žádným negativním vlivem na sledované složky životního prostředí. 
Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení těchto opatření:
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Při prověřování možnosti budoucího využití pro daný účel a při upřesnění vymezení koridoru v navazující 
územně plánovací dokumentaci a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost 
řešení těchto problémů: 

Minimalizaci vlivů hlukové zátěže na kvalitu obytného prostředí dotčených sídel (Hrušovany u Brna); 

Minimalizaci vlivů na odtokové poměry v území; 

Minimalizaci rozsahu záboru ZPF a PUPFL.

7) Každá obec chrání své území před nadměrnou dopravou, jak je uvedeno v ZÚR JMK, nepřipustit 
zatěžování území obce v návaznosti na rozvoj obce jiné – bude posouzeno v rámci územní studie, 
jejíž zpracování je uloženo ve 2. Návrhu ZÚR JMK.

8) V ÚPO Unkovice jsou výrobní plochy situovány za železniční trať, v případě realizace přeložky by tato šla 
před tratí, pro využití návrhových ploch výroby by musela být vybudována nová komunikace – není úkolem 
řešení ZÚR JMK, protože se nejedná o plochy a koridory nadmístního významu, nicméně možnosti 
dopravního napojení mohou být prověřeny v územní studii; dle platného ÚPO Unkovice jsou vymezené 
plochy dopravně napojeny účelovou komunikací podél trati.

9) Dojde ke zničení VKP Klínky, který je tvořen mokřadním ekosystémem včetně rašeliniště – ve stanoviscích 
dotčených orgánů nebyly ke koridoru územní rezervy připomínky, navíc významné krajinné prvky jsou 
podrobností, která není řešena v rámci ZÚR JMK. Problematika VKP Klínky byla řešena v rámci ÚPO 
Unkovice vymezením ploch pro náhradní rozšíření VKP.

10), 11), 12) Zvyšuje se nebezpečí vzniku mimořádně události v důsledku dopravních nehod, omezení pohybu 
cyklistů a chodců, zhoršení životního prostředí (prašnost, hluk, odpadky) – ve 2. Návrhu ZÚR JMK není 
vymezován koridor pro realizaci záměru přeložky silnice II/416 (na základě kterého by mohlo dojít
k realizaci přeložky komunikace), ale je vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, 
aby zde byly realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro přeložku; v zásadách 
je uloženo prověření dopravního řešení územní studií, teprve aktualizací ZÚR JMK může případně dojít
k vymezení koridoru pro přeložku, námitky jsou v tuto chvíli neopodstatněné. Námitka směřuje proti řešení, 
které je obsaženo v ÚPO Unkovice.

13) K.ú. Unkovice lze v současné době nazvat zónou klidu a o tento statut může přijít realizací zamýšleného 
projektu přeložky silnice II/416 – ve 2. Návrhu ZÚR JMK není vymezován koridor pro realizaci záměru 
přeložky silnice II/416 (na základě kterého by mohlo dojít k realizaci přeložky komunikace), ale je 
vymezována pouze územní rezerva. Koridor územní rezervy je vymezován zejména v souběhu se stávající 
železnicí, v překryvu s ochranným a hlukovým pásmem železnice. Tuto část obce, zasaženou hlukovým 
pásmem železnice, nelze ani v současné době považovat za zónu klidu, byť se tak může jevit k.ú. Unkovice 
jako celek. 

14) Trasa koridoru přeložky Blučina, Vojkovice, Hrušovany může pokračovat napojením na severní obchvat 
Hrušovan a napojením na silnici Rajhrad – Pohořelice nebo pokračovat na rychlostní silnici Brno – Mikulov –
trasa po silnici Rajhrad – Pohořelice byla už prověřována studií zpracovanou firmou Saura s.r.o. v roce 2005
a nebyla vyhodnocena jako nejvhodnější. Řešení bude posouzeno podrobně v rámci územní studie, jejíž 
zpracování je uloženo ve 2. Návrhu ZÚR JMK.

Námitka obce Babice u Rosic (K 037)

Námitka obce Babice u Rosic, se sídlem Náves 14, 664 84  Babice u Rosic, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.4.2011, pod č.j. JMK 53529/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ 
OÚPSŘ, se zamítá.
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Odůvodnění:

Předmětné podání obce Babice u Rosic bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v 
§ 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Nesouhlas se zařazením přeložky a obchvatu sídel I/23 Rosice – Zakřany do 
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a to ve variantě. Nesouhlas s: · varianta Severní (D15-A). 
Námitka obsahovala následující odůvodnění: „Navrhovaná varianta Severní (D15-A) má vysoce negativní 
vliv na přírodní hodnotu krajiny (trasa probíhá zalesněným územím Babický les, narušuje VKP Babické 
zmoly). Vytváří nové negativní vlivy na obytné zóny dotčeného území (zvýšení hlučnosti a prašnosti v lokalitě 
Nivky, Zelený vrch, ul. Růžová) a narušuje rozvojové plochy v těchto lokalitách. Navrhovaná varianta je 
finančně velice náročná, je vedena terénem s výraznými terénními nerovnostmi (nutnost výstavby mostů). 
Začleněním této trasy do strategického materiálu Jihomoravského kraje bude znovu odloženo řešení kritické 
situace ve věci zkapacitnění stávající trasy komunikace I/23. Lze očekávat výrazný nesouhlas obcí
s dotčenými katastry (Rosice, Zastávka, Babice u Rosic), čímž dojde k dalším průtahům při realizaci těchto 
přeložek a obchvatů. Situace ve stávající trase je sice kritická, nicméně je řešitelná realizací mnohem 
levnějších dopravních opatření, tak aby bylo dáno do souladu zkapacitnění komunikace a bezpečnost 
obyvatel a řidičů. Doporučeno řešit zkapacitnění stávající trasy I/23.“

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK při projednání s dotčenými orgány podle § 37 stavebního zákona byla přeložka
s obchvaty sídel silnice I/23 Rosice – Zakřany řešena ve variantách „Severní“ (D15-A) a „Jižní“ (D15-B). 
Zpracovatel dokumentace SEA vyhodnotil obě varianty jako srovnatelné s mírnou preferencí varianty 
„Severní“ (D15-A). Na základě vyhodnocení předložených koncepčních variant koridorů I/23 Rosice –
Zakřany z hlediska jejich dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo a složky 
životního prostředí projektant doporučil jako výslednou variantu variantu „Severní“ (D15-A). Dotčené 
orgány k předmětnému záměru neuplatnily při projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního 
zákona žádné požadavky. Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů nebyla tedy vypuštěna žádná
z variant. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami a doporučilo zvolit variantu 
„Severní“ (D15-A). Ve smyslu výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému 
projednání dle § 39 stavebního zákona. 

K části odůvodnění předmětné námitky, v níž obec Babice u Rosic tvrdí, že dojde ke zvýšení hlučnosti
a prašnosti v lokalitách Nivky, Zelený vrch, ul. Růžová. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje 
(KHS) uvedla, že Zásady územního rozvoje jsou strategickým dokumentem, a proto rovněž hodnocení jejich 
vlivů na veřejné zdraví (tzv. HIA) se odehrává ve strategické rovině. Strategické hodnocení má stanovit, 
která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější s tím, že podrobné hodnocení je možné až
v navazujících řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru. Proto se při strategickém hodnocení 
nepracuje s hygienickými limity hluku, ale s prokázanými vlivy hluku na veřejné zdraví jako je rušení spánku
v noci, kardiovaskulární riziko atd.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměru připustit nesplnění požadavku 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivu na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Základním předpokladem souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích 
resp. v rámci schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu 
dodržení požadavku stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném 
projednání 2. Návrhu ZUR JMK zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 a 11.08.2011 vydaným pod zn. 
141/2011-910-UPR/2-Ma a pod 367/2011-910-UPR/1-Ma uvedlo cit.: „Při projednávání vyhledávací studie 
„Aktualizace studie tahu silnice I/23 hr. Jihočeského kraje – křižovatka D1 Kývalka“ s dotčenými obcemi 
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nedošlo ke shodě výběru varianty… Stávající silnice I/23 je vedena průtahy měst a obcí a přeložka umožní 
odvedení dopravy z průtahů sídel. Požadujeme ponechání záměru v ZÚR.“ Dále uvedlo cit.: „Obce Babice
u Rosic, Zakřany a Zastávka uplatnily námitku v rámci projednávání 2. návrhu ZÚR Jihomoravského kraje -
nesouhlasí se zařazením přeložky silnice I/23 do ZÚR a navrhují ponechání průjezdu obcemi a zkapacitnění 
silnice ve stávající trase. Ministerstvo dopravy souhlasí s návrhem na zařazení přeložky do ZÚR a doporučuje 
námitce nevyhovět. Stanovisko MD je v souladu s Programovým prohlášením Vlády České republiky ze dne 
4. srpna 2010, kde je v kapitole VI. Životní prostředí, zemědělství a venkov uvedeno, že z důvodu zlepšení 
stavu životního prostředí vláda bude podporovat budování takové dopravní infrastruktury, která vyvede 
tranzitní dopravu z center pomocí obchvatů měst a obcí, zvýší plynulost dopravy a sníží zátěž ovzduší.“

Vzhledem k výše uvedenému a především s ohledem na požadavky příslušného dotčeného orgánu, kterým 
je Ministerstvo dopravy, byla silnice I/23 Rosice – Zakřany řešena ve 2. Návrhu ZÚR JMK jako přeložka
s obchvaty sídel a nebylo navrhováno její zkapacitnění, které doporučovala předmětná námitka.

K dalším argumentům z odůvodnění předmětné námitky je třeba konstatovat, že předmětem řešení Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje není řešení financování budoucí stavby přeložky silnice I/23. Jejich 
účelem je vymezit tento koridor v souladu s cíli územního plánování, jak jsou stanoveny v § 18 stavebního 
zákona. Financování realizace tohoto záměru je v kompetenci Ministerstva dopravy, které požaduje 
ponechání v ZÚR JMK.

Námitka obce Moravské Knínice (K038)

Námitce obce Moravské Knínice, se sídlem Kuřimská 99, Moravské Knínice, zaevidované na podatelně
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.4.2011 pod č.j. JMK 53550/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ 
OÚPSŘ, se vyhovuje.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Moravské Knínice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené
v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Obec Moravské Knínice nesouhlasí s umístěním mimoúrovňové křižovatky
v katastrálním území Moravské Knínice.“. 

Napojení silnice R43 na severní obchvat Kuřimi ve variantě „Bystrcké“ umožňuje MÚK Čebín. S ohledem na 
to, že jižní obchvat Kuřimi s napojením přes MÚK Moravské Knínice byl po projednání ZÚR JMK s dotčenými 
orgány ve smyslu § 37 stavebního zákona vypuštěn, je MÚK Moravské Knínice v ZÚR JMK nadbytečná. 
Vypuštění předmětné MÚK Moravské Knínice je v souladu se stanoviskem Ministerstva dopravy, jako 
dotčeného orgánu ve věci projednání 2. návrhu ZÚR JMK, které bylo uplatněno sdělením č.j. 141/2011-910-
UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011. V tomto sdělení se uvádí, že se jedná o návrh zpracovatele s variantou jižního 
obchvatu Kuřimi, kterou Ministerstvo dopravy nepodporuje. 

S ohledem na shora uvedené i s respektováním požadavku obce Moravské Knínice bude námitce obce 
Moravské Knínice vyhověno a ze ZÚR JMK byla MÚK v katastrálním území Moravské Knínice vypuštěna.

Námitka obce Křenovice (K039)

Námitka obce Křenovice, se sídlem Školní 535, 683 52  Křenovice, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje zaevidována dne 18.04.2011 pod č.j. JMK 53931/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ, se zamítá. 
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Odůvodnění:

Předmětné podání obce Křenovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Zastupitelstvo obce Křenovice na svém 4. zasedání dne 7.4. 2011 
usnesením č. 7 vyslovilo nesouhlas se záměrem výstavby tzv. „Křenovické spojky“ a požaduje vyjmutí tohoto 
záměru z 2. Návrhu Zásed územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JmK).“.

Ve svém principu Křenovická spojka znamená příspěvek k optimalizaci železniční infrastruktury v okrese 
Vyškov a východní části okresu Brna-venkov. Jedná se o dlouhodobý záměr Jihomoravského kraje, ve 
výhledu spojený se záměrem „severojižního kolejového diametru“. Záměr vychází z Generelu dopravy 
Jihomoravského kraje (únor 2006) jako územně plánovacího podkladu zpracovaného ve smyslu § 3 odst. 2 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, řešícího komplexní návrh rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury v kraji s návrhem priorit. Ve 
smyslu § 185 odst. 4 stavebního zákona byla prověřena aktuálnost tohoto územně plánovacího podkladu, 
data o Generelu byla vložena do evidence územně plánovací činnosti. Podrobněji byl záměr prověřen 
Technickou studií Křenoviké spojky tratí 300 a 340 (IKP, 2005), včetně zhodnocení vlivů na životní prostředí 
(Löw & spol., 2005).

Trať Brno – Přerov – Ostrava je součástí celostátních a mezinárodních tras. Její modernizace v úseku Brno –
Přerov (ve 2. Návrhu ZÚR JMK koridor D43) umožní vedení mezinárodních vlaků Wien – Brno – Warszawa
a národních relací Brno – Ostrava, Brno – Olomouc a Brno – Zlín a je zakotvena v Politice územního rozvoje 
České republiky 2008 schválené vládou České republiky dne 20.07.2009 usnesením č. 929/2009 (vymezení 
koridoru konvenční železniční dopravy ŽD1 Brno – Přerov s větví na Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Vizovice
s cílem vytvoření koridoru pro rychlou kapacitní dopravní cestu, kde se očekává vysoká intenzita osobní 
dopravy). Po převedení „přerovské trati“ do trasy přes Blažovice se úsek celostátní tratě 300 Brno –
Křenovice změní na regionální dráhu, na kterou naváže Křenovická spojka. Modernizace v úseku Brno –
Přerov zásadně změní obsluhu regionu. Umožní vedení příměstských vlaků Brno – Vyškov, a to bez závleku 
přes Sokolnice, tedy v časech srovnatelných s dopravou po dálnici. Budoucí trojkolejný úsek Slatina –
Černovický triangl bude přenášet i tangenciální vztahy Kuřim – Židenice – Šlapanice a nebude schopen 
pojmout více regionální dopravy. Úkolem Křenovické spojky pak bude pojmout část dopravní zátěže
z „vlárské tratě“, původně vedené přes Blažovice a Slatinu; doprava z „vlárské tratě“ tak bude střídavě 
směřována přes Blažovice – Slatinu a přes Křenovickou spojku a Sokolnice. 

Dle Generelu dopravy Jihomoravského kraje bude v 1. etapě zřízena na stávající trati Brno – Křenovice 
výhybna, která zajistí potřebnou kapacitu regionální osobní dopravy v taktu minimálně 30 min ve špičce, 2. 
etapou bude výstavba vlastní Křenovické spojky, ve 3. etapě se počítá s propojením na Severojižní kolejový 
diametr u Chrlic. Část jednokolejného úseku dnešní trati Zbýšov odbočka – Holubice se po dokončení 
modernizace budoucí přerovské tratě v úseku Brno – Holubice a přestavby ŽUB Generelem navrhuje ke 
zrušení. Z výše uvedeného vyplývá, že Křenovická spojka je strategickým záměrem, je navrhována
s ohledem na řešení dopravní obslužnosti celého regionu jihovýchodně od Brna, proto její význam
a účelnost nelze hodnotit jen pohledem jediné obce. Výše uvedené potvrzuje i stanovisko příslušného 
dotčeného orgánu – Ministerstva dopravy (MD) ze dne 06.05.2011 č.j. 141/2011-910-UPR/2-Ma, v němž je
k podané námitce uvedeno: MD s námitkami nesouhlasí. Jedná se o dlouhodobý záměr Jm kraje, ve výhledu 
spojený se záměrem S-J kolejového diametru. Je v souladu s koncepcí vysokorychlostní železniční dopravy
a MD jej podporuje. Z toho je zřejmé, že i příslušný dotčený orgán trvá na ponechání koridoru Křenovické 
spojky ve 2. Návrhu ZÚR JMK.
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K jednotlivým bodům odůvodnění námitky (v této části jsou vybrány pouze nejdůležitější skutečnosti
z odůvodnění námitky, neboť účelem není doslovně opisovat jednotlivé body odůvodnění námitky, ale 
vypořádat se s nimi) se uvádí:

1) Obcí Křenovice v současné době procházejí dvě železniční trati č. 300 (Brno – Přerov) a č. 340 (Brno –
Veselí nad Moravou), které se kříží severně od obce a uzavírají ji ze tří stran, severní část obce leží
v památkové zóně Slavkovského bojiště. Realizací Křenovické spojky bude obec uzavřena železnicemi
a budou omezeny možnosti jejího rozvoje.

Obec Křenovice má vydaný územní plán z roku 2009. V něm má dopravní plochu pro Křenovickou spojku 
vymezenu a zároveň má vymezené i dostatečné množství rozvojových ploch pro bydlení. Jak je z grafické 
části územního plánu zřetelné, stávající i rozvojové plochy pro bydlení zasahují i do území odděleného od 
centra obce stávajícími železnicemi, rozvoj obce tedy dopravními plochami omezen v žádném případě není. 
To dokazuje i právě pořizovaná změna č. 1 územního plánu Křenovice, kdy zadáním je požadováno 
vymezení plochy jižně od Křenovické spojky, v návaznosti na zastavěné území obce Hrušky. Navíc z výše 
uvedeného vyplývá, že u jednokolejného úseku dnešní trati Zbýšov odbočka – Holubice se počítá
v budoucnu s jeho zrušením, což přinese další možnosti rozvoje obce. 

2) Zastávka na Křenovické spojce, která by byla situována mezi obcemi Křenovice a Hrušky, nebude pro 
občany Křenovic využitelná, její vzdálenost od centra je pro pěší docházku velká. Tuto situaci by řešilo jedině 
zavedení místní dopravy. Obec má dvě nádraží a vybudování třetího, nejhůře dostupného, nemá 
opodstatnění. Většina obyvatel využije do Brna jiný způsob dopravy.

Příslušný dotčený orgán, tj. odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále také „OD“)
k podané námitce sdělil následující: „Po vybudování spojky bude zrušena obsluha stanice Křenovice horní 
nádraží, vlaky jedoucí od Brna budou směřovány na spojku (se zastávkou Křenovice-Hrušky) a Slavkov
u Brna. Napojení Vážan, Hrušek a Křenovic na zastávku Křenovice-Hrušky bude zajištěno linkou 620. 
Obsluha zastávky Křenovice dolní nádraží se sníží asi na polovinu. V žádném případě nelze hovořit
o násilném přerušení vazeb obcí na vlárské trati. Ve špičce se počítá v relaci Slavkov u Brna – Brno přes 
Slatinu za hodinu s 2 páry vlaků a dále s dvěma páry vlaků diametru přes spojku a Sokolnice. Dojde naopak
k rozšíření nabídky. Po realizaci diametru bude trať využívána vlaky diametru v taktu 30 min. ve špičce, kdy 
bude nabídnuta doba dojezdu ze Slavkova do Brna na Masarykovu 30 min. a Moravské nám. 32 min.,
z Křenovic-Hrušek cca o 3 min. méně.“ Z vyjádření dotčeného orgánu je zřetelné, že doprava na nádrží 
Křenovice-Hrušky bude zajištěna pomocí IDS a spojení směrem do Brna nebude kráceno, naopak se počítá 
po vybudování Křenovické spojky a diametru k rozšíření nabídky.

3) Vzdálenost ze Slavkova do Brna činí po silnici 22 km, po železnici 27 km. Vybudováním Křenovické spojky 
se vzdálenost po trati prakticky nezmění. Současná jízdní doba autobusu ze Slavkova do Brna činí 20 až 30 
min, po železnici 26 až 36 min. Vlakové nádraží ve Slavkově má však značně nevýhodnou polohu daleko od 
centra, horší než autobusové nádraží. Z těchto důvodů nelze předpokládat, že vybudováním Křenovické 
spojky a zkrácením jízdní doby po trati o několik minut se zvýší využití železniční dopravy obyvatel Slavkova 
pro cestu do Brna. Návrh územního plánu počítá s rozvojem obytné výstavby přesně v opačné části města, 
než je situováno vlakové nádraží. Je pravděpodobné, že obyvatelé Slavkova budou preferovat individuální 
nebo autobusovou dopravu. Nahrazení dvoukolejné trati ze Slavkova do Brna jednokolejnou navíc bude činit 
cestování méně spolehlivé.

K vypořádání tohoto bodu odůvodnění námitky nejdříve uvádíme, že Město Slavkov u Brna neuplatnilo ke 
2. Návrhu ZÚR JMK žádné námitky. Je nutné uvést, že záměr Křenovické spojky (při zohlednění ve všech 
výše uvedených souvislostech) má vést ke zvýšení konkurenceschopnosti železnice, změně dosavadního 
modelu dopravní obsluhy ve prospěch železnice a k plnohodnotnému zapojení všech tratí do IDS JMK
s taktovou dopravou. Z pozice Slavkova a celé vlárské trati Křenovická spojka umožňuje volbu, zda využít 
stávající trati č. 340 nebo využít Křenovické spojky s možností napojení na severojižní kolejový diametr. Zde 
se v budoucnu projeví hlavní rozdíly – cestovat v centru Brna přehuštěnými ulicemi individuální nebo 
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autobusovou dopravou nebo raději využít možnosti přímého napojení na moderní kolejový diametr. Bez 
realizace Křenovické spojky tento výběr není možné nabídnout.

4) Obyvatelé obcí na trati 340 byli vždy zaměstnáni převážně v průmyslových oblastech Brno-Slatina a Brno-
Černovice, nově vznikly pracovní příležitosti v lokalitě tzv. Černovických teras. Realizací Křenovické spojky 
budou vazby násilně přerušeny.

Jak je zřejmé z výše již uvedeného, v žádném případě vazby přerušeny nebudou, poněvadž se počítá ve 
špičce jak se spojením Slavkov u Brna – Brno přes Slatinu v relaci za hodinu s 2 páry vlaků, tak i se 2 páry 
vlaků diametru přes Křenovickou spojku a Sokolnice. Dojde tedy naopak k rozšíření nabídky. 

5) Navržená trasa prochází jižně od zastavěného území napříč plochou aktivní zóny záplavového území 
potoka Rakovec a přetíná rovněž tok Litavy. Železniční násep by výrazně zhoršil odtokové poměry z této 
zóny. Je jisté, že nutná protipovodňová opatření dále zvýší cenu celé akce a nikdy obci nezajistí takovou 
protipovodňovou ochranu jako krajina.

Řešení konkrétních protipovodňových opatření není možné řešit v rámci zásad územního rozvoje, jedná se
o podrobnost konkrétního projektu pro stavbu. Je jednoznačné, že musí být zvoleno takové technické či jiné 
organizační opatření, aby ochrana zastavěných částí obce byla zabezpečena.

6) Obec se nachází přímo ve vzletovém koridoru brněnského letiště, prochází jí silnice II/416, na které se 
zvýšil provoz nákladní kamionové dopravy, jsou zde dvě již zmíněné železniční tratě. Ve Vážanech nad 
Litavou byl v minulých letech zřízen motodrom. To vše obec zatěžuje hlukem, na který si lidé opakovaně 
stěžují. Je nepřípustné, aby v bezprostřední blízkosti byl zřízen další zdroj hluku.

Pokud se týká vzletového koridoru brněnského letiště, má tento vliv především na možnost umísťování 
výškových staveb v území; Křenovice leží v takové vzdálenosti od letiště, že se toto výškové omezení týká 
jen větrných elektráren a stožárů operátorů mobilních sítí, z hlediska hlukového dle územně plánovací 
dokumentace do obce hygienické hlukové pásmo nezasahuje. Článek (221) textové části 2. Návrhu ZÚR JMK 
stanovuje potřebu zpracování územních studií (ÚS) na území kraje; pod číslem 6 je stanoveno zpracování ÚS 
silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna, jejímž rámcovým obsahem dle 2. Návrhu ZÚR JMK bude „prověření 
koridoru pro optimální vedení silnice II/416 mezi silnicemi II/380 a I/50. Cílem je zlepšení dopravní situace
a úrovně životního prostředí v zahrnutém území a v zastavěných částech dotčených sídel a získání podkladu 
pro koordinaci jednotlivých ÚPD.“ Tato územní studie tedy posoudí dopravní možnosti v širším území
a prověří možnosti vymezení návrhových dopravních koridorů s cílem zlepšení životního prostředí
v zastavěných částech jednotlivých sídel. O stavbě motodromu bylo rozhodnuto ve správním řízení. Pokud 
se občané domnívají, že rozhodnutí nebylo v souladu se zákony, mají právo využít opravných prostředků 
nebo mohou podat stížnost na krajské hygienické stanici z hlediska obtěžování nadměrným hlukem. 
K vymezení koridoru pro Křenovickou spojku je nutno zopakovat už výše uvedené – u jednokolejného úseku 
dnešní trati Zbýšov odbočka – Holubice se počítá v budoucnu z jeho zrušením, takže realizací spojky bude 
nahrazena jedna železnice jinou, která je navíc více vzdálena od centra obce (jak obec ve svých námitkách 
sama uvádí) a bude stavbou moderní, před realizací posouzenou v rámci procesu posuzování vlivů na ŽP ve 
smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a doplněnou protihlukovými opatřeními. 2. Návrh ZÚR JMK tedy navrhuje stavbu 
vzdálenější od centra obce, která nahradí stávající železnici, a ukládá povinnost pořízení územní studie 
pro vyhledání koridoru nové trasy silnice II/416; plánovaným účelem realizace těchto staveb je zkvalitnění 
životního prostředí, ne jeho zhoršení.

7) Oblast jižně od zastavěné části obce je využívána k trávení volného času. Byla zde vysázena alej, kolem ní 
prochází turistická stezka, která začíná ve Slavkově a pokračuje přes památkovou zónu Slavkovského bojiště, 
souběžně vede i cyklostezka. Přímo napříč územím prochází návrh Křenovické spojky, čímž lokalitu naprosto 
ničí. Sníží bezpečnost zejména pro děti, zatíží oblast hlukem a protihluková bariéra o výšce 3 m naruší 
estetický ráz krajiny a znemožní výhled na kopce Ždánického lesa.
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Z hlediska řešení 2. Návrhu ZÚR JMK je uvedená namítaná problematika podrobností, kterou ZÚR JMK 
nemohou postihnout. Proto k vypořádání tohoto bodu odůvodnění je nutné přihlédnout i k podrobnější 
územně plánovací dokumentaci. Z územního plánu Křenovice, který stanoví koncepci rozvoje obce a jeho 
plošné a prostorové uspořádání, výše namítané skutečnosti nevyplývají. Až po ochranné pásmo železniční 
trati (Křenovické spojky) je navržena obytná zástavba, cyklistická stezka je navržena podél silnice do obce 
Hrušky, rekreační zázemí platnou územně plánovací dokumentací navrženo není. Nicméně realizace těchto 
aktivit není v rozporu s realizací železniční trati, která bude stávající silnici míjet mimoúrovňově a prostor 
před zastávkou Křenovice-Hrušky může být upraven např. parkově, jako jedno ze vstupních míst do 
Slavkovského bojiště. Namítané snížení bezpečnosti při mimoúrovňovém křížení železnice není 
opodstatněnou záležitostí. Řešení estetického rázu krajiny v takovém detailu není vzhledem k měřítku 
řešení úkolem pro zásady územního rozvoje.

8) Spojka prochází přímo přes prostor bývalé skládky po obou stranách silnice II/416, tyto podmínky 
výstavbu železnice prodražují.

2. Návrhem ZÚR JMK je navržen koridor o šířce 150 m, přičemž řešit vymezení do větších podrobností není 
úkolem zásad územního rozvoje. Před realizací bude na základě průzkumu podrobnější dokumentací trasa 
upravena tak, aby finanční náklady byly co nejmenší.

9) Nákladnost stavby lze zhodnotit takto: na předpokládané délce cca 4 km je na dvou místech překonávána 
komunikace a na dvou místech vodní tok, dále vede přes prostor bývalé skládky.

2. Návrhem ZÚR JMK je navržen koridor o šířce 150 m, který je vymezen na základě zpracované technické 
studie. Vzhledem k umístění stávajících tratí a konfiguraci terénu je navržený koridor prakticky jediným 
řešením. Jiné možnosti (vypuštění spojky) znamenají změnit celou koncepci železniční dopravy v kraji danou 
Generelem dopravy, s čímž nelze souhlasit.

10) Uvedené důvody, dále blízkost radaru NATO v Sokolnicích, skutečnost, že se obec nachází přímo 
ve vzletovém koridoru letiště Brno-Tuřany, motodrom ve Vážanech ovlivňují kvalitu bydlení v Křenovicích. 
Dopravní dostupnost byla průzkumem mezi občany vyhodnocena jako jednoznačně největší přednost života
v Křenovicích. Výstavbou Křenovické spojky se z tohoto pozitiva stane další negativum.

Jak vyplývá z již výše uvedeného, Křenovická spojka dopravní dostupnost nijak neomezí, budoucím 
připojením na severojižní kolejový diametr bude zlepšena dostupnost celého centra Brna, nejenom 
hlavního nádraží. 

Obec Křenovice dále uvádí, že z uvedených důvodů je ponechání Křenovické spojky v ZÚR JMK v přímém 
rozporu s cíli územního plánování uvedenými v § 18 stavebního zákona, zejména s udržitelným rozvojem. 
V souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu zastupitelstvo připomíná zásadu 
proporcionality, tedy přiměřenosti zátěže území; z uvedeného rozboru plyne, že zátěž území obce 
Křenovice je zcela jednoznačně disproporční, nepřiměřená a zjevně neúčelná.

K tomu je z hlediska kritéria vhodnosti a potřebnosti nutné zopakovat skutečnosti uvedené v úvodu tohoto 
odůvodnění – modernizace mezinárodní trati Brno – Přerov – Ostrava vychází z Politiky územního rozvoje 
České republiky 2008 schválené vládou České republiky dne 20.07.2009 usnesením č. 929/2009 (vymezení 
koridoru konvenční železniční dopravy ŽD1 Brno – Přerov). Po převedení „přerovské trati“ do trasy přes
Blažovice se úsek celostátní tratě č. 300 Brno – Křenovice změní na regionální dráhu, na kterou naváže 
Křenovická spojka. Modernizace v úseku Brno – Přerov umožní vedení příměstských vlaků Brno – Vyškov 
bez závleku přes Sokolnice, nicméně úsek Slatina – Černovický triangl nebude schopen pojmout veškerou 
regionální dopravu. Úkolem Křenovické spojky pak bude pojmout část dopravní zátěže z „vlárské tratě“, 
původně vedené přes Blažovice a Slatinu; doprava z „vlárské tratě“ tak bude střídavě směřována přes 
Blažovice – Slatinu a přes Křenovickou spojku a Sokolnice. Dle Generelu dopravy Jihomoravského kraje se
v budoucnu počítá s propojením na Severojižní kolejový diametr u Chrlic. Část jednokolejného úseku dnešní 
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trati Zbýšov odbočka – Holubice se po dokončení modernizace budoucí přerovské tratě v úseku Brno –
Holubice a přestavby ŽUB Generelem navrhuje ke zrušení. Křenovická spojka je navrhována s ohledem na 
řešení dopravní obslužnosti celého regionu jihovýchodně od Brna, bez její realizace nelze propojit tento 
region na kolejový diametr a kapacita modernizované trati do Přerova nebude vyhovující.

Při posuzování otázky proporcionality je obecně nutno vycházet zejména z cílů a úkolů územního plánování 
stanovených v § 18 stavebního zákona. Dle § 18 odst. 2 stavebního zákona územní plánování zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání 
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Dle 
odst. 3 orgány územního plánování koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné 
činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů. Je zcela logické, že při koordinaci 
veřejných a soukromých záměrů nelze vyhovět všem zájmům v území. Zde je nutno poukázat na to, jak na 
tyto otázky pohlíží ve svých rozsudcích Nejvyšší správní soud. Ten ve svém rozsudku ze dne 02.02.2011 č. j. 
6 Ao 6/2010 - 103 reagoval na otázky ochrany práv dotčených osob a proporcionality následovně: Nejvyšší 
správní soud souhlasí s argumentací, „že v procesu územního plánování není nikdy možné zajistit rozvoj 
ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů života pro všechny, kterých se územní plány 
týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak 
musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před jinými při zachování právem předvídané 
proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí
o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše zmíněných zásad je politickou diskrecí 
konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje realizaci práva na samosprávu 
konkrétního územního celku. Nepřiměřené zásahy soudní moci do konkrétních odůvodněných a zákonných 
věcných rozhodnutí územní samosprávy by byly porušením ústavních zásad o dělbě moci.“ Vzhledem
k současnému vedení železničních tratí je zcela zřejmé, že pro předmětný záměr, který by obě tratě propojil 
(Křenovická spojka), nebylo možné zvolit jiné smysluplné umístění v území, které by zatěžovalo obce a jejich 
obyvatele méně, než jak je navrženo ve 2. Návrhu ZÚR JMK. 

V rámci 2. Návrhu ZÚR JMK byly vyhodnoceny vlivy ZÚR JMK na životní prostředí a na udržitelný rozvoj. Dle 
kap. A.5 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů ZÚR realizace tohoto záměru „přispěje ke zlepšení 
podmínek v železniční dopravě, která je alternativou individuální automobilové dopravy. Vlivy vyvolané 
železniční dopravou jsou v porovnání s automobilovou dopravou výrazně nižší. V rámci projektové přípravy 
staveb a jejich technického řešení je nutné zajistit ochranu obyvatelstva.“ Z přílohy č. 1 jsou zřejmá 
vyplývající opatření SEA (věnovat zvýšenou pozornost minimalizaci vlivu hlukové zátěže na kvalitu obytného 
prostředí a na odtokové poměry, zajistit ochranu povrchových vod a věnovat pozornost ochraně kulturních, 
historických a krajinných hodnot území) se závěrem, že za předpokladu výše uvedených opatření je možné 
vymezení koridoru. Záměr byl tedy vyhodnocen jako reálný za dodržení uvedených opatření, která jsou 
promítnuta do článku (110) 2. Návrhu ZÚR JMK v úkolech pro územní plánování. Je podstatné, že žádná ze 
sledovaných a hodnocených oblastí nebyla hodnocena jako oblast s potenciálně významným negativním
vlivem. Z výše uvedeného vyplývá, že také z pohledu kritéria minimalizace zásahů není možné tento záměr 
při dodržení navržených opatření hodnotit jako nepřiměřený.

Kvůli nedostatečné informovanosti obec požaduje doložit: 

- zdůvodnění potřebnosti tohoto záměru včetně odhadu počtu cestujících;

- aktualizované vyčíslení předpokládaných nákladů;

- analýzu ekonomické návratnosti;

- odpověď na otázku, zda trvá souvislost mezi přestavbou ŽUB, což vždy bylo s Křenovickou spojkou 
uváděno ve vzájemné souvislosti, s potřebou úpravy řešené regionální trasy;

- zpracování komplexní hlukové studie pro obec Křenovice;

- průzkum zaměstnanosti obyvatel Slavkova a obcí, pro které připadá v úvahu využití této trati
s důrazem na dojížďku do jednotlivých komerčních oblastí Brno-jih a Brno-východ;
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Tyto požadavky pro jejich velkou podrobnost není ZÚR JMK schopna řešit. OD má zpracovány podklady, ve 
kterých lze údaje dohledat. Odpovědi na první čtyři požadavky poskytne výše zmiňovaná Technická studie 
Křenoviké spojky tratí 300 a 340 (IKP, 2005), včetně zhodnocení vlivů na životní prostředí (Löw & spol., 
2005), tato studie byla v roce 2005 předána také obci Křenovice. Novější údaje poskytne studie „Aktualizace 
studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru“ (Cityplan, 2011), která je na OD a také je 
zveřejněna na webových stránkách Jihomoravského kraje. O zpracování hlukové studie pro ovlivněné obce 
Jihomoravský kraj v současné době neuvažuje; ze stanoviska dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví –
KHS Jihomoravského kraje – č.j.: KHSJM 18636/2011 ze dne 02.05.2011 nutnost potřeby zpracování hlukové 
studie nevyplynula. Ve stanovisku se uvádí: KHS JmK posoudila uplatněnou námitku k upravenému
a posouzenému 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v dikci ustanovení § 2 odst. 2 
správního řádu … Upravený a posouzený 2. Návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje dává 
předpoklad pro naplnění cílů územního plánování vyplývajících z ustanovení § 18 stavebního zákona, a to 
mj. vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích. Z předmětného návrhu je zřejmé, že uplatňováním ZÚR JMK a naplňováním požadavků a úkolů
z nich vyplývajících je zajištěn reálný předpoklad eliminace resp. minimalizace potenciálních zdravotních rizik 
pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 
zákona č. 258/2000 Sb. Hluková studie určitě však bude součástí dokumentace posouzení vlivů záměru na 
životní prostředí. Pokud se týká průzkumu zaměstnanosti, tento není zpracován; na základě aktuálních 
výsledků sčítání lidu, domů a bytů v letošním roce bude možno získat aktuální údaje.

Dne 25.05.2011 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 
od Obce Křenovice podání nazvané „Doplnění Námitky proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje, která byla podána dne 18.04.2011“. V podání je uvedeno, že odůvodnění námitky se 
doplňuje o body 11) a 12). Dle § 39 odst. 2 stavebního zákona nejpozději při veřejném projednání může 
každý uplatnit své připomínky a dotčené obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich odůvodněním
a současně musí vymezit území dotčené námitkou … K později uplatněným stanoviskům, připomínkám
a námitkám se nepřihlíží. Veřejné projednání 2. Návrhu ZÚR JMK se konalo ne 19.04.2011, podání Obce 
Křenovice je datováno 24.05.2011. Takové uplatnění doplnění námitky je nepřípustné. Všichni účastníci 
řízení o zásadách územního rozvoje musí mít rovné podmínky. Vypořádáním později uplatněné námitky by 
vznikly nedůvodné rozdíly při vyhodnocení výsledků projednání a při zpracování návrhu rozhodnutí
o námitkách, došlo by ke zvýhodnění některých účastníků řízení oproti jiným. Takový postup správního 
úřadu není možný, proto body 11) a 12) nebyly vyhodnoceny.

Námitka obce Bratčice (K040)

Námitka obce Bratčice, se sídlem Bratčice 36, 664 67  Bratčice, zaevidovaná na podatelně Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje dne 18.4.2011, pod č.j. JMK 53526/2011, sp.zn. S-JMK 22469/2011/ OÚPSŘ, se 
zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Bratčice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále též „2. Návrh 
ZÚR JMK“) námitku vůči umístění koridoru TE2 v k.ú. Bratčice (ZUR – záměr TE2-vedení VVN 400 kV)
v následujícím znění: „Navrhovaná varianta je pro obec nepřijatelná. Jedná se o významný zásah a omezení 
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do strategie rozvoje obce, krajinného rázu, životního prostředí, zastavěného území a v neposlední řadě 
omezení vlastnických práv majitelů dotčených pozemků.“ 

V odůvodnění námitky obec Bratčice uvedla: „Byly již navrženy varianty (severní a jižní), které obchází obec. 
Dále existují jiné možnosti např. umístění na stávající stožáry VVN, uložení rozvodného vedení jako 
podzemní, kdy není nutné rozšiřovat ochranné pásmo (§ 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). Žádná z těchto 
možností není v návrhu ZUR-záměr TE2 využita. i když se jedná o veřejně prospěšnou stavbu nadmístního 
významu, není pro obec akceptovatelné zvolit variantu, která největším dopadem negativně zasahuje do 
krajinného rázu a života obyvatel naší obce.“

Jedním z účelů zásad územního rozvoje v souladu s § 36 odst. 1 stavebního zákona je také vymezení 
koridorů nadmístního významu, mezi které patří i koridor TE2 pro VVN 400 kV v souběhu se stávající linkou 
400 kV.

Dotčený orgán tj. Ministerstva průmyslu a obchodu (dále též „MPO“) Ministerstvo dopravy ve svém 
stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 2. Návrhu ZUR zn. 
141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011) neuplatnil při projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 
stavebního zákona žádné připomínky k vymezení koridoru pro záměr nového vedení v souběhu se stávající 
linkou 400 kV (Slavětice-) hranice kraje – Sokolnice. Navrhovaný záměr je nutný k posílení přenosové 
schopnosti vedení a zvýšení spolehlivosti přenosové soustavy v oblasti kraje Jihomoravského a kraje 
Vysočina.

Po projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona v době úpravy 2. Návrhu ZÚR JMK byl pořizovatel ZÚR JMK 
požádán společností, která zajišťuje podklady pro majitele vedení ČEPS, a.s., o vyjádření k alternativním 
řešením vedení koridoru VVN u obcí Sobotovice, Ledce a Bratčice. Pořizovatel upozornil společnost na 
skutečnost, že pro realizaci záměru je nezbytné vymezení vybrané trasy vedení bez alternativ a požádal
o předání podkladových materiálů. Podklady (včetně grafických dat) pro případnou úpravu vedení koridoru 
VVN nebyly pořizovateli předány.

MPO ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 2. 
Návrhu ZUR JMK ze dne 29.4.2011 pod zn. 8540/2011/03100 k podané námitce sdělilo, že v současné době 
se jeví jako nejvhodnější v okolí obce Sobotovice, Ledce a Bratčice varianta určitého narovnání trasy
a odklon nového koridoru od stávající zástavby. Tato nová varianta byla ze strany ČEPS, a.s. předběžně
s dotčenými obcemi odsouhlasena teprve nedávno a nemohla proto být zahrnuta do 2. Návrhu Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Vzhledem k tomu, že změna trasování vedení VVN není v současné době ukončena a že nebyly pořizovateli 
ZÚR JMK předány podklady k novému vymezení koridoru, bude do doby vyhledání optimální trasy koridoru 
pro VVN držen koridor dle projednaného 2. Návrhu ZÚR JMK. Případné změny trasování koridoru je možné 
řešit až po předání podkladů, tj. v rámci aktualizace ZÚR JMK. 

Obec v odůvodnění námitky uvádí jako možné řešení uložení rozvodného vedení jako podzemní s citováním 
§24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kde je přímo v § 24 odst. 1 
uvedeno, že rozvodná energetická vedení se v zastavěném území obcí umisťují pod zem. Jak je z uvedeného 
ustanovení zřejmé uvedený požadavek se týká pouze vedení v zastavěném území obce. S ohledem na měřítko 
grafických příloh ZÚR je nezbytné v územních plánech jednotlivých obcí přesněji vymezit vedení koridoru VVN. 

Námitka obce Moravské Bránice (K041)

Námitka obce Moravské Bránice, se sídlem Moravské Bránice 325, PSČ 664 64, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.4.2011, pod č.j. JMK 59397/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ 
OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Moravské Bránice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v 
§ 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
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územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Obec Moravské Bránice nesouhlasí s vymezenou územní rezervou přeložky 
silnice II/152 s označením DR24.“, včetně následujícího odůvodnění: „Vymezená územní rezerva přeložky 
silnice II/152 s označením DR24 by v části obce zablokovala plánovaný rozvoj obce a rozdělila by obec na 
dvě části. Finanční náklady přeložky by byly neúměrně vysoké k minimálnímu přínosu pro řešení dopravní 
situace v obci.“

Koridor pro přeložku byl do 2. Návrhu ZÚR JMK převzat z Generelu krajských silnic, jehož hlavním účelem je 
nastínit hlavní zásady rozvoje sítě krajských silnic a stanovit odborné priority pro postup realizace 
zkvalitňování sítě krajských silnic formou její optimalizace. Dle § 36 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), 
mohou zásady územního rozvoje vymezit územní rezervy jako plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti 
budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně 
ztížil prověřované budoucí využití. Z výše uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK není vymezen koridor 
pro realizaci záměru přeložky silnice II/152 (na základě kterého by mohlo dojít k realizaci přeložky 
komunikace), ale je vymezena pouze územní rezerva jako ochrana území tak, aby zde nemohly být realizovány 
záměry, které by znemožnily či ztížily případné budoucí využití pro přeložku. Dle stanoviska odboru dopravy 
KrÚ JMK ze dne 04.05.2011 č.j. 62304/2011 uplatněnému k námitkám a připomínkám podaným ke dni 
konání veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK představuje přeložka zkvalitnění tahu Ivančice –
Pohořelice a Ivančice – Modřice. Bez podrobnějšího prověření nelze územní rezervu vypustit. 

Obec Moravské Bránice nemá platný územní plán. Dle § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou zásady územního 
rozvoje závazné pro pořizování a vydávání územních plánů. V rámci pořizování územního plánu lze územní 
rezervu vymezenou ve 2. Návrhu ZÚR JMK v šířce 400m upřesnit, tj. vzhledem k podrobnosti územního 
plánu územní rezervu zúžit, případně po dohodě s odborem dopravy KrÚ JMK územní rezervu vymezit
s přihlédnutím na možný rozvoj obce. Obcí uváděná finanční náročnost není předmětem řešení ZÚR. 
Financování je v kompetenci dotčeného orgánu, který požaduje ponechání tohoto záměru.

Námitky obce Nevojice (K042)

Námitky obce Nevojice, se sídlem Nevojice 33, 685 01  Bučovice, byly zaevidovány na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 15.04.2011, pod č.j. JMK 53324/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ OÚPSŘ.

Předmětné podání obce Nevojice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Z hlediska věcného obsahu byly v předmětném podání formulovány celkem tři samostatné námitky. Území, 
ke kterému se námitka vztahuje, nebylo v předmětném podání výslovně specifikováno. Z textu námitek 
bylo dovozeno, že se námitky vztahují ke správnímu území Statutárního města Brna, konkrétně k záměru 
přestavby železničního uzlu Brno (dále také „ŽUB“). Námitky jsou odůvodněny společně, a to dojížďkou 
obyvatel Nevojic do Brna. Jednotlivé námitky byly vypořádány následovně:

1. námitka, požadující, aby v ZÚR JMK byly zachovány plochy používané pro železniční dopravu v úseku 
Horní Heršpice – odb. Židenice, přes současné hlavní nádraží, se zamítá.

Odůvodnění: 

V případě řešení přestavby ŽUB a návrhu nové polohy a řešení osobního železničního nádraží, 
lokalizovaného ve správním území Statutárního města Brna, koordinuje ZÚR JMK zejména celkové řešení 



160

ŽUB a jeho napojení na celostátní a krajské železniční trati, zejména navrhované vysokorychlostní trati (dále 
jen „VRT“), nově navrhované železniční trati (např. navrhovaná Přerovská trať) a návrh Severojižního 
kolejového diametru včetně jeho zapojení do nového nádraží. Naproti tomu řešení funkčních ploch, 
systémů technické a dopravní infrastruktury, a také poloha nového osobního nádraží na území města Brna, 
je plně v kompetenci Statutárního města Brna. 

Poloha nového osobního nádraží je dlouhodobě sledována a prověřována. Řešením návrhu přestavby ŽUB 
dle návrhu občanské koalice Nádraží v centru a jeho srovnáním s materiály města Brna a analýzami Fakulty 
dopravy ČVUT a společnosti CityPlan se zabýval také Krajský úřad Jihomoravského kraje, naposledy v roce 
2010. Řešení ŽUB navrhované občanskou koalicí „Nádraží v centru“ a jeho porovnání s návrhem řešení 
osobního nádraží v odsunuté poloze, je pouhým nástinem řešení, které vykazuje již z hlediska nadmístního 
významu zásadní nesrovnalosti. Především ve vztahu k celorepublikovému řešení, například začlenění VRT 
do území (v tzv. střední poloze – vstup do města ze západního směru), ale i ve vztahu k regionálnímu řešení 
(vkládání nových a dosud nikým neprověřených stop do území – jako např. Komárov – letiště, apod.). 

Již výše byl citován § 36 stavebního zákona, ze kterého vyplývá vztah mezi celorepublikovou, regionální
a místní úrovní územně plánovací dokumentace. ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání územních 
plánů tak, že obec nemůže ve svém územním plánu vymezit rozvojové plochy nadmístního významu, které
v nadřazené územně plánovací dokumentaci obsaženy nejsou. Obec je však oprávněna vymezit ve svém 
územním plánu rozvojové plochy místního významu volně, dle svého uvážení.

Z uvedeného vyplývá, že funkční vymezení ploch místního významu na území Statutárního města Brna není 
předmětem řešení ZÚR JMK, řešením funkčních ploch se zabývá Územní plán města Brna, který je oprávněn 
dle § 43 stavebního zákona stanovit základní koncepci rozvoje území města, ochrany jeho hodnot a jeho 
plošného a prostorového uspořádání. 

2. námitka, požadující, aby v ZUR JMK byly plochy potřebné pro modernizaci Železničního uzlu Brno podle 
návrhu Občanské koalice Nádraží v centru byly vyznačeny s nádražím v centrální poloze města, se zamítá.

Odůvodnění:

V případě řešení přestavby ŽUB a návrhu nové polohy a řešení osobního železničního nádraží, 
lokalizovaného ve správním území Statutárního města Brna, koordinuje ZÚR JMK zejména celkové řešení 
ŽUB a jeho napojení na celostátní a krajské železniční trati, zejména navrhované vysokorychlostní trati (dále 
jen „VRT“) a nově navrhované železniční trati (např. navrhovaná Přerovská trať) a návrh Severojižního 
kolejového diametru včetně jeho zapojení do nového nádraží. Naproti tomu řešení funkčních ploch, 
systémů technické a dopravní infrastruktury, a také poloha nového osobního nádraží na území města Brna, 
je plně v kompetenci Statutárního města Brna. Řešení přestavby ŽUB bylo prověřováno jak v platném 
Územním plánu města Brna, tak i v konceptu nového Územního plánu města Brna, který se v současné 
době připravuje.

Řešením návrhu přestavby ŽUB dle návrhu občanské koalice Nádraží v centru a jeho srovnáním s materiály 
města Brna a analýzami Fakulty dopravy ČVUT a společnosti CityPlan se zabýval také Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, naposledy v roce 2010. Řešení ŽUB navrhované občanskou koalicí „Nádraží v centru“
a jeho porovnání s návrhem řešení osobního nádraží v odsunuté poloze, je pouhým nástinem řešení, které 
vykazuje již z hlediska nadmístního významu zásadní nesrovnalosti. Především ve vztahu
k celorepublikovému řešení, například začlenění VRT do území (v tzv. střední poloze – vstup do města ze 
západního směru), ale i ve vztahu k regionálnímu řešení (vkládání nových a dosud nikým neprověřených 
stop do území – jako např. Komárov – letiště, apod.). 

Funkční vymezení ploch na území Statutárního města Brna není předmětem řešení ZÚR JMK, řešením 
funkčních ploch se zabývá Územní plán města Brna.

Nové osobní železniční nádraží je lokalizováno ve vzdálenosti cca 700 m jižněji od stávajícího osobního 
železničního nádraží. S ohledem na to, že nové osobní nádraží je lokalizováno v Územním plánu města Brna 
včetně komplexního vybavení v souvislosti s autobusovým nádražím a propojením se Severním kolejovým 
diametrem a městskou hromadnou dopravou ve městě Brně, lze konstatovat, že poloha nového osobního 
nádraží nebude mít negativní dopad na občany Jihomoravského kraje dojíždějící do Brna. 
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3. námitka, požadující aby byla prověřena kapacita tramvajové dopravy, návaznost městské hromadné 
dopravy při značném počtu cestujících v dopravní špičce, časové ztráty, finanční nárůst cestovného
v případě odsunutí centrálního železničního uzlu, se zamítá.

Odůvodnění:

Prověření kapacit městské hromadné dopravy na území Statutárního města Brna ani finanční nárůst 
cestovného není předmětem řešení ZÚR JMK, prověřováním kapacity městské hromadné dopravy se zabývá 
Územní plán města Brna, případně další podrobnější podklady Statutárního města Brna.

Námitka obce Ledce (K046)

Námitka obce Ledce, se sídlem Ledce 1, 664 62  Ledce, zaevidovaná na podatelně Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 53528/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/OÚPSŘ, 
se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Ledce bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále též „2. Návrh 
ZÚR JMK“) námitku vůči umístění koridoru TE2 v k.ú. Ledce u Židlochovic (ZUR – záměr TE2 – vedení VVN 
400 kV) v následujícím znění: „Navrhovaná varianta je pro obec nepřijatelná! Jedná se o významný zásah
a omezení do strategie rozvoje obce, krajinného rázu, životního prostředí, zastavěného území a v neposlední 
řadě omezení vlastnických práv majitelů dotčených pozemků.“. 

V odůvodnění námitky obec Ledce uvedla: „Byly již navrženy varianty (severní a jižní), které obchází obec, dále 
existují jiné možnosti např. umístění na stávající stožáry VVN, uložení rozvodného vedení jako podzemní (§24 
odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), kde není nutné rozšiřovat ochranné pásmo. Žádná z těchto možností není
v návrhu ZUR – záměr TE2 využita. i když se jedná o veřejně prospěšnou stavbu nadmístního významu, není pro 
obec akceptovatelné zvolit variantu, která největším dopadem negativně zasahuje do krajinného rázu a života 
obyvatel obce.“

Jedním z účelů zásad územního rozvoje v souladu s § 36 odst. 1 stavebního zákona je také vymezení 
koridorů nadmístního významu, mezi které patří i koridor TE2 pro VVN 400 kV v souběhu se stávající linkou 
400 kV.

Dotčený orgán tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále též „MPO“) neuplatnil při projednávání 2. Návrhu 
ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona žádné připomínky k vymezení koridoru pro záměr nového 
vedení v souběhu se stávající linkou 400 kV (Slavětice- hranice kraje – Sokolnice). Navrhovaný záměr je 
nutný k posílení přenosové schopnosti vedení a zvýšení spolehlivosti přenosové soustavy v oblasti kraje 
Jihomoravského a kraje Vysočina.

Po projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona v době úpravy 2. Návrhu ZÚR JMK byl pořizovatel ZÚR JMK 
požádán společností, která zajišťuje podklady pro majitele vedení ČEPS, a.s., o vyjádření k alternativním 
řešením vedení koridoru VVN u obcí Sobotovice, Ledce a Bratčice. Pořizovatel upozornil společnost na 
skutečnost, že pro realizaci záměru je nezbytné vymezení vybrané trasy vedení bez alternativ a požádal
o předání podkladových materiálů. Podklady (včetně grafických dat) pro případnou úpravu vedení koridoru 
VVN nebyly pořizovateli předány.

MPO ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 2. 
Návrhu ZUR JMK ze dne 29.4.2011 pod zn. 8540/2011/03100 k podané námitce sdělilo, že v současné době 
se jeví jako nejvhodnější v okolí obce Sobotovice, Ledce a Bratčice varianta určitého narovnání trasy
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a odklon nového koridoru od stávající zástavby. Tato nová varianta byla ze strany ČEPS, a.s. předběžně
s dotčenými obcemi odsouhlasena teprve nedávno a nemohla proto být zahrnuta do 2. Návrhu Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Vzhledem k tomu, že změna trasování vedení VVN není v současné době ukončena a že nebyly pořizovateli 
ZÚR JMK předány podklady k novému vymezení koridoru, bude do doby vyhledání optimální trasy koridoru 
pro VVN držen koridor dle projednaného 2. Návrhu ZÚR JMK. Případné změny trasování koridoru je možné 
řešit až po předání podkladů, tj. v rámci aktualizace ZÚR JMK.

Obec v odůvodnění námitky uvádí jako možné řešení uložení rozvodného vedení jako podzemní s citováním 
§24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kde je přímo v § 24 odst. 1 
uvedeno, že rozvodná energetická vedení se v zastavěném území obcí umisťují pod zem. Jak je zřejmé
z uvedeného ustanovení, uvedený požadavek se týká pouze vedení v zastavěném území obce. S ohledem na 
měřítko grafických příloh ZUR je nezbytné v územních plánech jednotlivých obcí přesněji vymezit vedení 
koridoru VVN. 

Námitky obce Tetčice (K052)

Námitky obce Tetčice, se sídlem Palackého 177, 664 17  Tetčice, byly zaevidovány na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 54146/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/OÚPSŘ.

Předmětné podání obce Tetčice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Z hlediska věcného obsahu byly v předmětném podání formulovány celkem tři samostatné námitky. 
Jednotlivé námitky byly vypořádány následovně:

1. námitce (A-1), vyjadřující nesouhlas s existencí koridoru D47 konvenční železnice tratě č. 240 Brno –
Rapotice – hranice kraje, elektrizace včetně zdvojkolejnění úseku Střelice u Brna – Zastávka u Brna
a přeložky úseku Zastávka u Brna – Okříšky a zásadní nesouhlas s navrženou šířkou koridoru v hodnotě 
600m, 

I. v části, týkající se zmenšení šířky koridoru D47 konvenční železniční tratě č. 240, se vyhovuje,

II. zbývající část námitky (A-1) se zamítá.

Odůvodnění:

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK je vymezen koridor D47 konvenční železnice tratě č. 240 Brno – Rapotice – hranice 
kraje, elektrizace včetně zdvojkolejnění úseku Střelice u Brna – Zastávka u Brna a přeložky úseku Zastávka
u Brna – Okříšky jako záměr nadmístního významu. 

Záměr vychází z Generelu dopravy Jihomoravského kraje (únor 2006) jako územně plánovacího podkladu 
zpracovaného ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, který řeší komplexní návrh rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury v kraji s návrhem 
priorit. Ve smyslu § 185 odst. 4 stavebního zákona byla prověřena aktuálnost tohoto územně plánovacího 
podkladu.

K námitce týkající se nevymezení tohoto záměru v PÚR ČR 2008 uvádíme, že PÚR ČR 2008 je novým 
nástrojem územního plánování, nezbytným pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a koncepcí 
celorepublikového významu, vycházejících a podmiňovaných možnostmi území. PÚR ČR 2008 určuje ve 
stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních
a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní 
podmínky pro naplňování těchto úkolů. Účelem PÚR ČR je konkretizace v zákoně obecně formulovaných 
cílů a úkolů územního plánování s ohledem na souvislosti a problémy v území, které svým významem
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a dosahem překračují pravomoci jednotlivých krajů, ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů. 
Výše uvedený záměr nebyl do PÚR ČR 2008 zahrnut. Vzhledem k tomu, že koridor elektrizace
a zdvojkolejnění konvenční železniční tratě vytváří podmínky pro možný komplexní rozvoj a přestavbu 
železniční tratě na území Jihomoravského kraje jako rovnocenného dopravního systému k dopravě silniční
s cílem vyššího zapojení kolejové dopravy do fungujícího přepravního systému, byl předmětný záměr jako 
záměr krajského významu, tj. nadmístního významu vymezen ve 2. Návrhu ZÚR JMK. Ve smyslu § 38 
stavebního zákona posuzuje návrh ZÚR před jejich vydáním Ministerstvo pro místní rozvoj, a to z hlediska 
zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a mezinárodní závazky, a 
z hlediska souladu s PÚR ČR 2008. Ministerstvo pro místní rozvoj 2. Návrh ZÚR JMK posoudilo a v rámci 
svého stanoviska neuplatnilo žádný požadavek týkající se vymezení záměru. 

K námitce týkající se neuvedení tohoto záměru v Zadání ZÚR JMK uvádíme, že prováděcí právní předpis ke 
stavebnímu zákonu nestanoví obsah zadání. Pořizovatel v zadání stanoví hlavní cíle a požadavky na 
zpracování návrhu ZÚR. Účelem tohoto dokumentu však není a ani nemůže být uvádění výčtu všech 
záměrů, které budou v ZÚR řešeny. V kap. d) Zadání je obsažen pokyn pro zohlednění územně plánovacích 
podkladů, platné územně plánovací dokumentace a významných oborových podkladů s odkazem na přílohu
č. 2 Zadání. V bodě C. Zadání ZÚR JMK (únor 2010) je dále uvedeno cit.: „V návrhu ZÚR JMK zpřesnit 
vymezení ploch a koridorů (§ 32 odst. 1 písm. d) stavebního zákona) vymezených v PÚR ČR 2008 a vymezení 
ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv.“ V kap. e) Zadání ZÚR JMK je pak 
uvedeno cit.: „Za prioritní záměry JMK považovat zejména další prioritní akce v železniční infrastruktuře 
uvedené v Generelu dopravy JMK.“ Na základě těchto požadavků projektant prověřil předmětný záměr
a zahrnul ho do 2. Návrhu ZÚR JMK.

K námitce týkající se šířky koridoru uvádíme, že ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména 
základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území 
kraje zpřesňují a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují 
strategii pro jejich naplňování, tj. celkovou koncepci řešení. ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem 
vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů v měřítku 1:100 000, ve kterém jednotlivé parcely 
nejsou zobrazitelné. Územní plán následně zpřesňuje vymezení záměrů obsažených v ZÚR nad katastrální 
mapou včetně výčtu dotčených parcel. Předmětný záměr tedy lze následně upřesnit (koridor zúžit) v rámci 
územního plánu.

K námitce týkající se nesouhlasu s navrženou šířkou koridoru Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku ze 
dne 06.05.2011 zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma uplatněnému k připomínkám a námitkám podaným ke dni 
konání veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK uvedlo, že vzhledem k tomu, že na záměr je rozpracována 
dokumentace pro územní řízení (dále jen DÚR) a probíhá územní řízení, souhlasí se zúžením koridoru
v souladu s DÚR na šířku ochranného pásma budoucí tratě daného zákonem o drahách.

V rámci 2. Návrhu ZÚR JMK byly vyhodnoceny vlivy ZÚR JMK na životní prostředí a na udržitelný rozvoj. Dle 
kap. A.5 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů ZÚR realizace tohoto záměru přispěje ke zlepšení 
podmínek v železniční dopravě, které jsou jedním z předpokladů k omezení intenzity individuální 
automobilové dopravy a snížení intenzity negativních vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí touto 
dopravou vyvolávaných. V rámci projektové přípravy staveb a jejich technického řešení je nutné zajistit 
ochranu obyvatelstva a ochranu přírodních a krajinných hodnot dotčeného území. U záměru byl 
identifikován potenciální negativní vliv vzhledem k vedení koridoru při hranici Přírodního parku Bobrava
a regionálního biocentra RBC 075. Z přílohy č. 1.1 jsou zřejmá vyplývající opatření SEA (mimo jiné věnovat 
zvýšenou pozornost minimalizaci negativních vlivů na lokality soustavy Natura 2000, skladebné části ÚSES
a krajinný ráz) se závěrem, že za předpokladu výše uvedených opatření je možné vymezení koridoru. Záměr 
byl tedy vyhodnocen jako reálný za dodržení uvedených opatření. Výstupy byly promítnuty do návrhu ZÚR 
JMK čl. (112) Úkoly pro územní plánování.

Závěr: Námitce obce se v části týkající se šířky vymezeného koridoru vyhovuje. Vzhledem k tomu, že pro 
záměr je zpracována DÚR a MD se zmenšením šířky koridoru souhlasí, je vymezený koridor na k.ú. obce 
Tetčice zúžen na šířku 200 m. Údaj o šířce předmětného koridoru na k.ú. Tetčice je uveden v článku (111) 
textové části ZÚR JMK. Územní plán následně zpřesní vymezení koridoru nad katastrální mapou včetně 
výčtu dotčených parcel. 



164

2. námitka (A-2), vyjadřující zásadní nesouhlas se skutečností, že ZÚR přidávají do míst, ve kterých jsou již 
nyní překročeny hlukové limity, další hlukovou zátěž, se zamítá.

Odůvodnění:

Součástí 2. Návrhu ZÚR JMK je Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), které je zpracováno 
autorizovanou osobou v rozsahu stanoveném přílohou stavebního zákona. Je metodicky založeno 
na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí a ve všech případech vychází z identifikace 
potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám 
životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové superpozice vůči průmětům 
environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. Konkrétně k záměru D47 je 
hodnocení zejména v kap. A.5.4 „Plochy a koridory veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv“ 
dokumentace SEA na str. 112 a v příloze 1.1 dokumentace SEA na str. 53. Závěrem vyhodnocení je 
konstatováno, že vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení uváděných opatření. Podmínkou je 
realizace dostatečných protihlukových opatření v místech přiblížení k obytné zástavbě. Výstupy byly 
promítnuty do návrhu ZÚR JMK čl. (112) Úkoly pro územní plánování.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA) a je zpracováno osobou s osvědčením o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 
zdraví. HIA se zabývá zejména celkovým řešením území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části HIA jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá jako nástrojů hodnocení zdravotního rizika, kterými jsou odhad 
expozice, charakterizace rizika atd. V žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí 
být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 
V kap. 3.2. dokumentace HIA „Souhrnné vyhodnocení ZÚR z hlediska ochrany veřejného zdraví“ je na str. 37 
uvedeno cit.: „Záměry z hlediska železniční infrastruktury vytvářejí potenciál k převzetí části dopravních 
výkonů automobilové dopravy a tím snížení emisí a hluku z automobilové dopravy. Z tohoto důvodu jsou 
železniční stavby hodnoceny pozitivně. Rizikem je nárůst hlukové zátěže v místech, kde se plánované tratě 
přibližují k obytné zástavbě, zde je podmínkou realizace protihlukových opatření v dostatečném rozsahu.“

K uvedenému dodáváme, že z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při realizaci záměru připustit 
nesplnění požadavku právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům 
posouzení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Základním předpokladem souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví
v předrealizačních fázích resp. v rámci schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazů
o reálném předpokladu dodržení požadavku stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného 
zdraví. 

3. námitka (B), vyjadřující zásadní nesouhlas s existencí koridoru TE 42 Horkovod z elektrárny Dukovany, 
hranice kraje – Brno v ZÚR, se zamítá.

Odůvodnění:

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK je vymezen koridor TE 42 horkovod z elektrárny Dukovany, hranice kraje – Brno, jako 
záměr nadmístního významu.

Záměr je obsažen v Územně analytických podkladech Jihomoravského kraje (dále ÚAP). ÚAP jsou územně 
plánovacím podkladem, který obsahuje zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení 
změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, záměrů na provedení změn v území, zjišťování
a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. 
Údaje o záměru poskytly Teplárny Brno a.s. s požadavkem na zapracování předmětného záměru do ZÚR 
JMK.

K námitce týkající se nevymezení tohoto záměru v PÚR ČR 2008 uvádíme, že PÚR ČR 2008 je novým 
nástrojem územního plánování, nezbytným pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a koncepcí 
celorepublikového významu, vycházejících a podmiňovaných možnostmi území. PÚR ČR 2008 určuje ve 
stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních
a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní 
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podmínky pro naplňování těchto úkolů. Účelem PÚR ČR je konkretizace v zákoně obecně formulovaných 
cílů a úkolů územního plánování s ohledem na souvislosti a problémy v území, které svým významem
a dosahem překračují pravomoci jednotlivých krajů, ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů. 

Horkovod bude sloužit k zásobování města Brna teplem vyrobeným v Jaderné elektrárně Dukovany (dále 
také „EDU“). Napojením systému centrálního zásobování teplem ve městě Brno na jadernou elektrárnu 
Dukovany, by město získalo zdroj, který neznečišťuje ovzduší (postupné zrušení plynových sídlištních 
kotelen). Jedná se o záměr, kterým je řešeno napojení města Brna na EDU a je vymezen na území 
Jihomoravského kraje (vyjma krátkého úseku přímého napojení na EDU), a proto byl vyhodnocen jako 
záměr krajského významu, tj. nadmístního významu. Předmětný záměr svým významem nepřesahuje 
územní jednoho kraje, a proto nemá požadavek na jeho vymezení v PÚR ČR 2008 opodstatnění (viz § 32 
odst. 1 písm. d) stavebního zákona). Ve smyslu § 38 stavebního zákona posuzuje návrh ZÚR před jejich 
vydáním Ministerstvo pro místní rozvoj, a to z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména
s ohledem na širší územní vztahy a mezinárodní závazky, a z hlediska souladu s PÚR ČR 2008. Ministerstvo 
pro místní rozvoj 2. Návrh ZÚR JMK posoudilo a v rámci svého stanoviska neuplatnilo žádný požadavek 
týkající se vymezení tohoto záměru. 

K námitce týkající se neuvedení tohoto záměru v Zadání ZÚR JMK uvádíme, že prováděcí právní předpis ke 
stavebnímu zákonu nestanoví obsah zadání. Pořizovatel v zadání stanoví hlavní cíle a požadavky na 
zpracování návrhu ZÚR. Účelem tohoto dokumentu však není a ani nemůže být uvádění výčtu všech 
záměrů, které budou v ZÚR řešeny. V kap. d) Zadání je obsažen pokyn pro zohlednění územně plánovacích 
podkladů, platné územně plánovací dokumentace a významných oborových podkladů s odkazem na přílohu
č. 2 Zadání, ve které je zahrnuta studie „Vyvedení tepla z JE Dukovany, 2009“ s pokynem pro zpracovatele 
ZÚR JMK prověřit a vyhodnotit podklad a zvážit jeho využití pro návrh ZÚR. V bodě C. Zadání ZÚR JMK (únor 
2010) je dále uvedeno cit.: „V návrhu ZÚR JMK zpřesnit vymezení ploch a koridorů (§ 32 odst. 1 písm. d) 
stavebního zákona) vymezených v PÚR ČR 2008 a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, 
ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické 
stability a územních rezerv.“ Na základě tohoto požadavku a zohlednění podkladů projektant prověřil 
předmětný záměr a zahrnul ho do 2. Návrhu ZÚR JMK. 

K námitce týkající se střetu záměru s přírodním parkem Bobrava, a regionálním biocentrem RBC 075 
upřesňujeme, že chráněné území nebude záměrem dotčeno. Dle podkladů předaných firmou Teplárny 
Brno, a.s. je pro vedení horkovodu v tomto úseku navrženo tunelové řešení.

Odbor životního prostředí, Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve svém stanovisku k připomínkám
a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 29.08.2011 k námitce 
obce uvedl cit.: „Přírodní park Bobrava a regionální biocentrum ÚSES RBC 075 (Bučín) nebudou existencí 
předmětného koridoru TE 42 významně dotčeny vzhledem k tomu, že pro překonání této cenné lokality byla 
zvolena tunelová podzemní varianta vedení horkovodu. Trasa a zásadní technické parametry řešení tohoto 
horkovodu byly se zdejším orgánem ochrany přírody včasně předjednány a zvoleno takové řešení, aby byly 
eliminovány významné střety se zájmy ochrany přírody a krajiny.“

U záměru byla doplněna v textové části ZÚR JMK v článku (170) informace o tunelovém řešení v úseku 
Přírodního parku Bobrava. V grafické části byl tunelový úsek vyznačen.

K námitce, že navržený koridor horkovodu není koordinován se ZÚR kraje Vysočina uvádíme, že ZÚR kraje 
Vysočina nabyla účinnosti dne 22.11.2008. V současné době kraj Vysočina pořizuje aktualizaci ZÚR, ve které 
je koridor pro horkovod z elektrárny Dukovany již zohledněn. 

Námitka obce Blažovice (K053)

Námitka obce Blažovice, se sídlem Nádražní 242, 664 08  Blažovice, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje zaevidována dne 18.04.2011 pod č.j. JMK 54071/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ, se zamítá. 

Odůvodnění:
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Předmětné podání obce Blažovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Nesouhlasíme s vymezením územní rezervy pro záměr DR4 JVT – kapacitní 
(nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná bod (187) a požadujeme jejich úplné vypuštění ze 
ZÚR JMK.“. 

Jihovýchodní tangenta (dále také „JVT“) je ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezena jako dva na sebe navazující 
koridory: koridor D12 čtyřpruhové silnice II. třídy Jihovýchodní tangenty Chrlice (D2) – Šlapanice a koridor 
DR4 kapacitní (nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná. Návrhem komunikace je sledováno 
posílení kapacitního propojení a obsluhy dynamicky se rozvíjejícího jihovýchodního segmentu rozvojové 
oblasti OB3 Brno v návaznosti na jižní a jihozápadní tangentu, dálnici D2 a radiální komunikační síť Brna, 
především silnici II/380 a navrhovanou přeložku silnice II/417 Brno, Slatina – Šlapanice. Toto se vztahuje 
zejména k úseku Chrlice – Šlapanice, který je ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezen jako návrhový koridor 
čtyřpruhové silnice s možností realizace v polovičním profilu. Na základě námitek města Brna a zástupců 
veřejnosti směřujících proti vymezení výrobních smíšených ploch (zejména proti ploše PZ2), byla plocha PZ2 
přeřazena mezi plochy územních rezerv (ve smyslu § 36 stavebního zákona budou prověřeny možnosti 
jejího využití, dosavadní využití nebude měněno způsobem, který by znemožnil prověřované budoucí 
využití). S ohledem na změnu podmínek ve využití území bylo projektantem prověřeno dopravní řešení
v prostoru jihovýchodně od Brna, zejména z hlediska potřebnosti tangenciálního propojení ve směru 
Želešice – Chrlice – Tuřany – Šlapanice. Určující roli pro rozhodování o etapizaci rozvoje silniční sítě v tomto 
segmentu po převedení navrhované plochy smíšené výrobní PZ2 do územní rezervy budou sehrávat 
přepravní vztahy vedené radiálně po silnicích II/380 a III/15283 k dálnici D1 a k městu Brnu a výše uvedený 
tangenciální směr. Zkvalitnění silničního spojení Tuřany – Brno, Slatina s obchvatem Tuřan (záměr D41) 
zásadním způsobem zatraktivní dopravní vazby a komunikační spojení tohoto prostoru na dálnici D1
a město Brno. To přirozeně vyvolá i nárůst dopravy v tangenciálním spojení od dálnice D2 a navrhované 
jižní tangenty směrem na Tuřany, který stávající silnice III. třídy není v současné podobě schopná přenést. 
Protože dle posouzení výhledového dopravního zatížení dle modelu silniční dopravy je v trase koridoru D12 
Chrlice (D2) – Šlapanice patrný v prostoru křižovatky se silnicí II/380 skokový pokles dopravy, je jako 
návrhový ve 2. Návrhu ZÚR JMK ponechán pouze úsek Chrlice (MÚK-D2) – Tuřany (MÚK-II/380), navazující 
úsek JVT Tuřany – Tvarožná je celý převeden do územní rezervy DR4. Návrhový koridor D41 II/380 Tuřany, 
obchvat je s drobnou úpravou ponechán. Parametry silnice, pro kterou bude vymezena územní rezerva, 
budou prověřeny v souvislosti s prověřením územní rezervy pro výrobní smíšené plochy v Tuřanech
a Šlapanicích.

Dalším cílem JVT je vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění obsluhy území a návaznost na nižší silniční 
infrastrukturu, což se týká zejména koridoru DR4. Výrobní zóny v jižním a jihovýchodním sektoru Brna a ve 
Šlapanicích budou zdrojem pracovních příležitostí. Vzhledem k dostatku ploch vymezených v územních 
plánech jednotlivých obcí jihovýchodně od Brna pro rozvoj bydlení a relativně krátkým dojezdovým 
vzdálenostem na plánovaná pracoviště přinese rozvoj výrobních zón určitě také rozvoj bydlení. A jedním
z limitujících faktorů pro rozvoj tohoto dynamicky se rozvíjejícího území bude zabezpečení kapacitního 
dopravního napojení. Veškeré stávající krajské silnice procházejí přes centra jednotlivých sídel a zvýšení 
dopravy by přineslo komplikace. Aby mohl být plně využit potenciál tohoto území, je nutno v předstihu řešit 
otázky dopravy. Jedním z prvních kroků je vymezení koridoru území rezervy DR4, který bude sloužit jako 
základ pro nižší silniční infrastrukturu s konečným cílem zabezpečení kvalitní obsluhy území.

Návrh koridoru JVT vychází ze „Studie jihovýchodních tangent města Brna“ (PK Ossendorf s.r.o., Brno, 
2001). Touto studií bylo v území prověřeno 8 variant, dále sledovaná zůstala varianta označená G. Studií 
byly původně vyhledávány trasy vedení rychlostní silnice. V 2. Návrhu ZÚR JMK má však JVT jiné cíle, má 
plnit zejména funkci obslužnou pro nově plánované rozvojové plochy a v delším časovém horizontu 
zabezpečit kvalitní napojení nižší dopravní infrastruktury a odlehčit dopravě v jednotlivých obcích. JVT 
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nemá sloužit k zajištění tranzitní dopravy ve směru sever – jih; pro dopravu ve směru od Olomouce směrem 
jižním je v ZÚR JMK vymezen koridor rychlostní silnice R55, případně pro tranzit bude sloužit rozšířená 
dálnice D1.

Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanovují zejména základní požadavky 
na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu
a stanovují požadavky na jejich využití. Dále dle § 36 stavebního zákona zásady územního rozvoje mohou 
vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejichž dosavadní využití nesmí být 
měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití, tzv. „územní 
rezervy“. Ve smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ jsou v článku (189) textové části uvedeny 
požadavky na uspořádání a využití území – vytvořit podmínky pro územní rezervy ploch a koridorů s cílem 
prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by 
znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Z výše uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu 
ZÚR JMK není vymezován koridor pro realizaci záměru silnice – JVT (na základě kterého by mohlo dojít
k realizaci stavby komunikace), ale je vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, aby 
zde byly realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro silnici. Úkolem pro 
územní plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné upřesnění koridoru územní 
rezervy pro silniční dopravu, nikoliv příprava realizace stavby. 

K jednotlivým bodům odůvodnění (v této části jsou vybrány pouze nejdůležitější skutečnosti z odůvodnění, 
neboť účelem není doslovně opakovat body námitky, ale vypořádat se s nimi) se uvádí:

 JVT představuje pro dotčené území a jeho obyvatele výrazně negativní efekty, přičemž její přínos 
nebyl věrohodně doložen. Záměr územní rezervy v k. ú. Blažovice brání stavebnímu rozvoji obce západním 
směrem. Navíc v případě vybudování tangenty budou Blažovice sevřeny ze tří stran stavbami s negativními 
efekty: na severu dálnice D1, na jihu vysokorychlostní železnice a na západě tangenta. To vše umocňuje 
blízkost brněnského letiště. Hluk, prach a polétavé částice budou obtěžovat obec a budou mít negativní vliv 
na zdraví obyvatel. V případě vybudování JVT dojde ke znehodnocení celé lokality biocentra, které obec 
vysázela v roce 2001, aby zmírnila dopad bezlesé krajiny, dálnice a železnice na ŽP – Přínos JVT je shrnut
v úvodních třech odstavcích odůvodnění rozhodnutí o této námitce. Konstatování, že územní rezerva brání 
stavebnímu rozvoji obce západním směrem, je značně zkreslující. Platný územní plán sídelního útvaru 
Blažovice v jihozápadní části vymezuje územní rezervu pro zemědělské aktivity a podnikání (v návaznosti na 
stávající zemědělský areál), územní rezerva představuje dostatečný potenciál pro rozvoj podnikatelských 
aktivit; tyto navíc mohou být rozvíjeny i směrem k plánované komunikaci. Vzhledem ke stávajícímu 
zemědělskému areálu a předpokládanému rozvoji podnikatelských aktivit v západní části obce nelze 
předpokládat rozvoj bydlení v této části obce pro možnost negativních dopadů ploch výroby na bydlení. 
Územní plán v severozápadní části obce předpokládá dostavbu ulice směrem k hřišti, žádný další rozvoj
v této části obce není navržen; vzhledem k bonitě navazujícího zemědělského půdního fondu (půdy I. třídy 
ochrany) a narušení jeho organizace návrhem zástavby do volné krajiny se masivní rozvoj obce v této 
lokalitě nedá předpokládat.

Pokud se týká staveb s negativními efekty (dálnice D1, vysokorychlostní trať, tangenta), 
je ve 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území na negativní vlivy těchto záměrů 
upozorněno. Dle výkresu č. III.6 Vyhodnocení synergických a kumulativních jevů je však v blízkém okolí obce 
vymezen pouze potenciálně významný vliv kolem dálnice D1, který území obce Blažovice nezasahuje. Pro 
záměry blíže k zastavěnému území obce Blažovice jsou 2. Návrhem ZÚR JMK vymezeny územní rezervy. Dle 
článku (189) ZÚR JMK má vytvořit podmínky pro územní rezervy koridoru pro silniční dopravu nadmístního 
významu s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Dle článku (192) ZÚR JMK má v souladu s Politikou 
územního rozvoje České republiky 2008 vytvořit podmínky pro územní rezervy koridoru vysokorychlostní 
dopravy s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na 
další období je pak prověření a případné upřesnění koridorů územních rezerv pro vysokorychlostní dopravu 
(při zohlednění podmínky minimalizace vlivů na obytnou funkci) a pro silniční dopravu. Problematika, které 
musí být při prověřování možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění vymezení koridoru 
věnována zvýšená pozornost, je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Pro 
vysokorychlostní trať DR 39 je uvedena zejména podmínka minimalizace negativních vlivů hlukové zátěže 
na kvalitu obytného prostředí, minimalizace negativních vlivů na skladebné části ÚSES a krajinný ráz, 
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minimalizace rozsahu záboru ZPF a minimalizace rozsahu vlivů na kulturní, historické a krajinné hodnoty 
území (KPZ Slavkovské bojiště); požadavek na dodržení těchto podmínek je promítnut do článku (192) 2. 
Návrhu ZÚR JMK do části úkoly pro územní plánování. Pro JVT je uvedena zejména podmínka minimalizace 
negativních vlivů na krajinný ráz, minimalizace rozsahu záboru ZPF, minimalizace rozsahu vlivů na kulturní, 
historické a krajinné hodnoty území (KPZ Slavkovské bojiště); požadavek na dodržení těchto podmínek je 
promítnut do článku (189) 2. Návrhu ZÚR JMK v části úkoly pro územní plánování. Tato část námitky nemá 
opodstatnění, protože dle ZÚR JMK bude dotčená problematika řešena v rámci prověřování budoucího 
využití koridorů územních rezerv pro vysokorychlostní trať a JVT. 

Výše uvedené zároveň odpovídá na upozornění, že dojde ke znehodnocení celé lokality biocentra. V rámci 
prověřování možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění vymezení koridoru JVT je dána 
podmínka minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz; při jejím zohlednění v rámci upřesnění koridoru 
bude na biocentrum brán zřetel. Hodnocení vlivů na životní prostředí je metodicky založeno na hodnocení 
celého obsahu ZÚR, v míře podrobnosti dané měřítkem tiskových výstupů výkresové části 2. Návrhu ZÚR 
JMK (měřítko 1:100 000). Návrhové části 2. Návrhu ZÚR JMK s konkrétním územním průmětem ve 
výkresové části (koridory a plochy) byly posuzovány především na základě své prostorové superpozice vůči 
průmětům environmentálních limitů zobrazitelných v měřítku 2. Návrhu ZÚR JMK. Z hlediska ochrany 
přírody a krajiny je takovým limitem nadregionální a regionální ÚSES. Lokalita vysázeného biocentra není 
součástí nadregionálního ani regionálního ÚSES, proto v rámci posouzení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na životní 
prostředí nemohla být tímto posouzením přímo zohledněna.

 Nepříznivým důsledkem realizace tangenty by bylo snížení kupní ceny nemovitostí a snížení 
atraktivity obce zejména pro fyzické osoby se zájmem usadit se v obci. V krajním případě může v důsledku 
kumulace negativních efektů dopravních staveb dojít až k vylidňování obce – V odůvodnění námitky je obcí 
konstatováno, že dojde ke snížení hodnoty nemovitostí, ale není uvedeno, z jaké příčiny. Ze závěrů 
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví vyplývá, že JVT bude mít na obyvatelstvo minimální dopad vzhledem
k minimální lokalizaci zástavby poblíž plánované trasy; bylo také odůvodněno, že možnosti rozvoje obce 
nejsou koridorem územní rezervy JVT nijak zásadně omezeny. Problematika minimalizace negativních vlivů 
hlukové zátěže na kvalitu obytného prostředí z vysokorychlostní trati, dopadů na krajinný ráz a na KPZ 
Slavkovské bojiště bude řešena v rámci prověřování budoucího využití koridorů územních rezerv. Není tedy 
znám důvod, proč by se měla snižovat hodnota nemovitostí v obci Blažovice. 

To dokládá i stanovisko dotčeného orgánu – odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 
04.05.2011, č.j. JMK 62304/2011, který k podaným námitkám uvedl: „OD konstatuje relativnost argumentu 
některých podání, že realizace tangent povede k vylidňování obcí. Jako příklad uvádí obec Popůvky, kde je 
vedena dálnice D1 středem zastavěné části, obec není napojena na tuto dálnici (některé obce budou na 
tangenty přímo napojeny) a nachází se ve srovnatelné vzdálenosti od Brna jako obce kolem tangent. 
Popůvky měly dle údajů ČSÚ v roce 2000 605 obyvatel, v roce 2010 již 1225 obyvatel.“

Z hlediska posuzování otázky práv dotčených osob (majitelů nemovitostí) je nutno vycházet zejména z cílů
a úkolů územního plánování stanovených v § 18 stavebního zákona. Dle § 18 odst. 2 stavebního zákona 
územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití
a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Dle odst. 3 orgány územního plánování koordinují veřejné i soukromé záměry změn
v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů. Je zcela 
logické, že při koordinaci veřejných a soukromých záměrů nelze vyhovět všem zájmům v území. Zde je 
nutno poukázat na to, jak na tyto otázky pohlíží ve svých rozsudcích Nejvyšší správní soud. Ten ve svém 
rozsudku č. j. 6 Ao 6/2010 - 103 ze dne 02.02.2011 reagoval na ochranu práv dotčených osob následovně: 
Nejvyšší správní soud souhlasí s argumentací, „že v procesu územního plánování není nikdy možné zajistit 
rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů života pro všechny, kterých se územní 
plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady zájmů soukromých i veřejných
a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před jinými při zachování právem 
předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými a excesivními zásahy. Obecné 
rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše zmíněných zásad je politickou 
diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje realizaci práva na samosprávu 
konkrétního územního celku. Nepřiměřené zásahy soudní moci do konkrétních odůvodněných a zákonných 
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věcných rozhodnutí územní samosprávy by byly porušením ústavních zásad o dělbě moci.“ Přiměřenost 
zásahu do práv lze v rámci měřítka 2. Návrhu ZÚR JMK a šířky vymezovaného koridoru jen těžko dovozovat;
v koridoru o šířce 600 m při měřítku 1 : 100 000 posuzovat zásahy na jednotlivé pozemky a nemovitosti není 
možné. Proto dle článku (189) je jedním z úkolů pro územní plánování v územních plánech dotčených obcí 
stanovit podmínky pro využití koridoru územní rezervy v souladu s § 36 stavebního zákona. To znamená, že 
úkolem pro územní plán je zpřesnění koridoru a stanovení podrobných podmínek pro využití území pro 
tento koridor. V měřítku územního plánu je pak nutné stanovit míru zásahu do práv a odůvodnit její 
přiměřenost. V podrobnosti ZÚR toto stanovit nelze.

 Obec upozorňuje na nedostatečné vyhodnocení vlivů JVT na kulturní památky, konkrétně na KPZ 
Slavkovské bojiště. Přestože je na několika místech konstatováno, že bude uvedeným záměrem dotčena,
chybí podrobnější vyhodnocení (na str. 88 a 93 SEA bez poznámek). Vyhodnocení vlivů na KPZ Slavkovské 
bojiště považuje obec za zcela nedostatečné – Ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
v kap. A.5.4.5 územní rezervy je vypsán souhrn všech vymezovaných územních rezerv se závěrem, že 
„vymezení koridorů územních rezerv není spojeno s negativními vlivy na sledované složky životního prostředí 
… pro každý z uvedených koridorů územní rezervy byl sestaven přehled environmentálních limitů, jejichž
ochrana musí být zajištěna v případě jeho budoucího využití (viz příloha dokumentace)“. V příloze č. 1 pod 
bodem 1.1. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na ŽP – koridory a plochy dopravní infrastruktury jsou na str. 66
v tabulce přehledně (v podrobnosti odpovídající ZÚR) vyhodnoceny veškeré vlivy záměru DR4 – JVT, včetně 
navržených opatření SEA a závěru, v němž je doslovně uvedeno: „Vymezení koridoru ZÚR pro územní 
rezervu dopravní infrastruktury není spojeno s žádným negativním vlivem na sledované složky životního
prostředí. Ve smyslu § 36 odst. 1 SZ jsou tyto koridory navrženy k územní ochraně za účelem pověření 
možnosti budoucího využití. Nejedná se tedy o umístnění konkrétního záměru ani na jejím základě nelze, 
bez schválení změny ZÚR, takový záměr umístit. Vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení výše 
uvedených opatření“. Ze závěru je zcela zřejmé, co je uváděno ve všech předchozích bodech tohoto 
odůvodnění – problematika podrobnějšího vymezení záměru JVT a jeho dopadů na území bude řešena
v rámci prověřování možností budoucího využití koridoru územní rezervy pro daný účel a při upřesnění 
vymezení koridoru. 

 Přestože v závěrech Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) byl stanoven požadavek na prověření 
problémových území (oblast kolem Troubska a Ostopovic a Šlapanicko) územní studií (str. 164 návrhu), 
požadavky na vypracování těchto studií v ZÚR JMK zcela chybí, obec požaduje jejich doplnění – Jako 
samostatná součást dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území bylo zpracováno 
Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví. Z výsledků tohoto hodnocení vyplývá, že realizací 2. Návrhu 
ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno. K navrhovaným záměrům 2. Návrhu 
ZÚR JMK je v hodnocením HIA uveden, mimo jiné, tento závěr (na str. 165 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
udržitelný rozvoj území): „Jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých 
lokalitách, především v okolí Brna. Konkrétně jde zejména o lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice
a prostor Šlapanicka. V těchto lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při 
realizaci všech záměrů a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. 
Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního 
zákona. Další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví“. Z citovaného 
textu je zřejmé, že hodnocení HIA požaduje zpracovat podrobnou studii (resortní podklad) a v ní posoudit 
očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj 
území pouze předpokládá, že by měla být zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK 
promítnut není, protože případná nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie 
rezortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením 
očekávané zátěže při realizaci všech rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem 
zohledněna a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako 
jedna z podmínek pro rozhodování o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato 
podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní 
studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ 
JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její 
zpracování stanoví ZÚR JMK. 
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 Z výsledků hodnocení HIA vyplývá, že realizací ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel 
výrazně dotčeno (str. 261 SEA). V případě vybudování JVT v obci Blažovice rozhodně dotčeno bude – z výše 
uvedených vyhodnocení je zřejmé, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK je vymezena územní rezerva pro JVT. 
Problematika podrobnějšího vymezení záměru JVT a jeho dopadů na území bude řešena až v rámci 
prověřování možností budoucího využití koridoru územní rezervy pro daný účel a při upřesnění vymezení 
koridoru. Při dodržení podmínek vyplývajících z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území 
veřejné zdraví obyvatel obce Blažovice realizací stavby dotčeno nebude.

Námitky obce Želešice (K055)

Námitky obce Želešice, se sídlem 24. dubna 16, 664 43  Želešice, byly zaevidovány na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 54088/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/OÚPSŘ.

Předmětné podání obce Želešice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Z hlediska věcného obsahu byly v předmětném podání formulovány celkem dvě samostatné námitky. 
Jednotlivé námitky byly vypořádány následovně:

1. námitka, ve znění: „Nesouhlasíme s vymezením koridorů záměrů dopravní infrastruktury D10 Jihozápadní 
tangenta (JZR) – body (65) a (66), D11 Jižní tangenta (JT) – body (67) a (68) a požaduje jejich úplné vypuštění
ze ZÚR JMK.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Obecná část:

V ZÚR JMK prověřené a vymezené koridory Jihozápadní tangenty (dále jen JZT) a Jižní tangenty (dále jen JT), 
napadené podatelem, jsou dlouhodobým záměrem, který prověřila řada územně plánovacích podkladů, 
zejména Generel dopravy Jihomoravského kraje, Územní prognóza Jihomoravského kraje, Územní studie
v oblasti jihozápadně města Brna, Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a Model silniční dopravy 
pro výhledovou síť Jihomoravského kraje. 

JZT a JT jsou součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol pro 
územní plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit územní 
podmínky pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti s rozvojem 
komerční zóny Brno-jih“. 

Nutnost řešení silniční sítě jižně dálnice D1 byla vyvolána rozvojem města Brna jižním směrem, zejména 
výstavbou komerčních zón v území. Z hlediska řešení silniční sítě města Brna a okolí (území Brněnské 
aglomerace) je podstatné respektování systému třístupňové ochrany území, zejména zastavěných území, 
před tranzitní dopravou 

ZÚR JMK řeší zajištění ochranného dopravního systému Brněnské aglomerace v území jižně dálnice D1 
doplněním tangent k městu Brnu, a to JZT a JT, které představují propojení dálnic D1 a D2 ve směru západ –
jih a zároveň zkapacitnění dálnice D1 rozšířením na šestipruhové uspořádání v úseku Kývalka – Holubice. Na 
jižní tangentu v MÚK JT – D2 může navázat Jihovýchodní tangenta (dále jen JVT). 
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Koridor JZT prochází mezi MÚK Bosonohy a MÚK Modřice a funguje jako dopravní propojení dálnice D1 (ze 
směru Praha Brno) a navrhované rychlostní silnici R43 (ze směru Moravská Třebová – Brno) se silnicí R52 
(která zkvalitní dopravní tah Brno Vídeň). Významný je navazující koridor JT v úseku JZT - D2 propojující 
silnici R52 s dálnicí D2.

ZÚR JMK prověřily koridor JZT a navazující JT jako nejvýznamnější část ochranného systému silniční sítě 
nadmístního významu jižně dálnice D1. Tento poznatek byl potvrzen Ministerstvem dopravy, které je
v tomto případě dotčeným orgánem ve smyslu § 37 stavebního zákona. 

ZÚR JMK prověřily záměr JZT ve třech variantách rychlostní čtyřpruhové silnice, včetně MÚK a všech 
souvisejících staveb a navazující JT, a to:

- ve variantě „nulové“ - jako koridor Brno (D1) – Rajhrad (R52), ve které dochází k přenesení silnice
R52 do silnice I/52 a ulice Vídeňské na území města Brna, 

- ve variantě „Modřické“ jako koridor v úseku Troubsko (D1) – Rajhrad (R52), 

- ve variantě „Želešické“, jako koridor Troubsko (D1) – Syrovice (R52). 

Reálnost variant byla detailně prověřena v Územní studii oblasti Jihozápadně města Brna (uvedená studie 
prověřila celkem 9 variant JZT + variantu nulovou). ZÚR JMK prověřily vlivy variant JZT na životní prostředí 
(dokumentace SEA) a na veřejné zdraví (dokumentace HIA). Dokumentaci zpracovávaly autorizované osoby
s příslušnou autorizací, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí ČR. Varianty koridoru JZT byly v ZÚR 
JMK vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí a z hlediska veřejného zdraví a také z hledisek 
vytvářejících synergický efekt tzv. „udržitelnosti rozvoje území“ (ve smyslu stavebního zákona, přílohy ke 
stavebnímu zákonu a prováděcích vyhlášek a jejich příloh a předpisů souvisejících). 

Bylo prověřeno, že „nulová“ varianta je na základě prověření v ZÚR JMK nereálná s ohledem na dopady do 
území, neboť předpokládá úpravu silnice I. třídy (I/52) na rychlostní silnici v ulici Vídeňské. Tím vyvolává 
změny v dopravní obslužnosti a zatížení okolních obcí a městských částí silniční dopravou, vyvolává potřebu 
realizace nové technické a dopravní infrastruktury především z důvodu nutnosti dodržení parametrů 
závazných pro rychlostní silnici (např. zrušení silničních kolektorů v ulici Vídeňské, nové komunikace a nové 
tramvajové trati, znemožnění realizace MÚK Moravanská umožňující obsluhu rozsáhlého přilehlého území) 
apod. Důvodem odmítnutí „nulové varianty je rovněž další zvýšení emisní a hlukové zátěže z dopravy
v dotčeném území podél stávajících komunikací (dálnice D1 + ul. Vídeňská). 

Varianta „Modřická“ a varianta „Želešická“ vycházejí z hlediska výhodnosti po porovnání v zásadě podobně, 
avšak varianta Modřická má některé výhodnější parametry (dává vyšší dopravní účinnost, je kratší, 
ovlivňuje obytná území v menší míře a chová se šetrněji ke stabilizovaným lokalitám přírodního 
charakteru…), proto byla doporučena jako nejvýhodnější a je součástí ZÚR JMK v invariantním návrhu. 

ZÚR JMK zahrnuje koridor JZT ve variantě Modřické v šíři 600 m a koridor JT rovněž v šíři 600 m. Ve smyslu
§ 43 odst. 3 stavebního zákona územní plány (jednotlivých obcí) zpřesní vlastní trasy JZT a JT v rámci 
koridoru stanoveného ZÚR JMK. 

ZÚR JMK stanovují pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihozápadní tangenty 
Troubsko (D1/R43) – Rajhrad (R52) požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro 
rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování v bodech (65) a (66), pro koridor Jižní 
tangenty Modřice (JZT) – Chrlice (D2) v bodech (67) a (68).

Dále uvádíme doplnění výše uvedené obecné části k jednotlivým bodům odůvodnění podatele, přičemž 
problematika veřejného zdraví se opírá o argumentaci Krajské hygienické stanice uplatněné ve sdělení č.j. 
KHSJM 18614/2011, ze dne 04.05.2011, ke 2. Návrhu ZÚR JMK, zejména k dokumentaci HIA. K jednotlivým 
bodům podání se uvádí:
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1. Záměry kapacitních silnic JZT, JT a JVT jsou na sebe funkčně a dopravně navázány, ale to neznamená, že 
jedna bez druhé nemohou samostatně existovat. Každá ze silnic plní totiž odlišnou funkci, jak je už popsáno
v obecné části a což dokládá i stanovisko příslušného dotčeného orgánu – odboru dopravy Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje (dále jen OD). Ten ve svém stanovisku k podané námitce ze dne 04.05.2011, č.j. JMK 
62304/2011 k problematice účelu tangent, mimo jiné uvedl: „…JZT je navrhována jako silnice rychlostní, JT 
jako silnice I. tř. a JVT jako silnice II. tř. a v části jen jako územní rezerva nekategorizované komunikace. 
Každá tato silnice plní jinou funkci a tuto svoji funkci plní i sama o sobě. JT (bez ohledu na JVT a JZT) tvoří 
jako spojnice D2 a R52 náhradu dálkovou dopravou přetížené silnice II/152, JVT v návrhovém úseku bez 
ohledu na JT a JZT napojuje Šlapanice na II/380 a D2. JT a JVT ovlivňují řešení silnic II. a III. tř. v aglomeraci
a není ani relevantní ani žádoucí je vázat na realizaci JZT. Faktem pouze je, že každá z komunikací přispěje 
ke zkvalitnění silniční sítě a ta bude nejlépe fungovat, bude-li kompletní – tedy při realizaci všech tří 
tangent.“ Z výše uvedeného lze dovodit, že určité skutečnosti a děje v území dotýkající se bezprostředně 
pouze navrhované JZT a JT a JVT, včetně rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, vyplývá z obecné 
části tohoto odůvodnění a ze závěrů prověření v ZÚR JMK zpracovaných na základě podrobnějšího 
prověření ve výše uvedených územně plánovacích podkladech, především Modelu silniční dopravy pro 
výhledovou síť Jihomoravského kraje, 2009 Komentář k „negativním efektům“ je doložen v rámci 
následujících bodů dle textu odůvodnění námitky podatele.

2. Tento bod odůvodnění namítá výrazně negativní efekty JZT, JT a JVT, zpochybňuje přínos těchto záměrů
a odkazuje se na následující body odůvodnění. S ohledem na to, že tento bod je formulován obecně, je 
vypořádán v rámci následujících bodů odůvodnění. 

3. Tento bod odůvodnění námitky se zabývá situací městské komunikační sítě Brna konkrétně na ulici 
Vídeňské.

Lze konstatovat, že odlehčení městské komunikační sítě Brna při respektování JZT bylo potvrzeno 
modelováním dopravy na prověřovaných variantách sítě silniční dopravy jižně dálnice D1 v rámci zpracování 
ZÚR JMK. Situace bez JZT tangenty, kdy funkci JZT tangenty přebírají dálnice D1 a silnice I/52 procházející 
městem Brnem, byla prověřena jako negativní průkaz. 

4. Tento bod odůvodnění námitky se vztahuje k situaci obyvatel jižně Brna, podatelem není specifikováno 
dotčení správního území obce Želešice. Lze vyjít z předpokladu, že podatel vztahuje argumentaci ke všem 
obcím ležícím jižně Brna, tedy Modřice, Moravany, Nebovidy, Ostopovice, Želešice, Šlapanice, Ponětovice. 
K argumentaci podatele, která se vztahuje k hodnocení vlivů záměrů a koncepce na životní prostředí
v dokumentaci Posouzení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (dále jen SEA) a k hodnocení vlivů na 
obyvatelstvo v dokumentaci Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA) uvádíme: Závěry SEA a HIA 
vyplývají jednak z podrobnosti ZÚR JMK, kdy jsou hodnoceny koridory a plochy, a jednak z předpokladu, že 
je zapotřebí brát v úvahu nejen vlivy jednotlivých záměrů, ale i jejich kumulativní působení a vlivy 
dopravního systému ve stávajícím stavu. Kumulace záměrů v území obcí Ostopovice, Modřice, Šlapanice
a Ponětovice je zohledněna v bodě 5. tohoto odůvodnění. Pro obec: Želešice - s ohledem na to, že koridor 
JZT se k. ú. Želešice dotýká jen okrajově (v místech východně od obce), nepředpokládají se negativní vlivy 
ZÚR JMK na obytné území obce Želešice přesahující povolené limity. Pro obce Moravany a Nebovidy -
s ohledem na to, že je v k. ú. Nebovidy trasa JZT řešena v tunelovém úseku v délce 290 m (ležícím západně 
od obce Moravany), nepředpokládají se negativní vlivy ZÚR JMK na obytné území obcí Nebovidy
a Moravany přesahující povolené limity. 

5. Situací v lokalitách, které se týkají oblasti Šlapanicka, MÚK v oblasti obcí Bosonohy, Troubsko, Ostopovice
a MÚK v oblasti města Modřice, se v rámci řešení ZÚR JMK zabývala dokumentace HIA v kap. 4.4.15. a 
v kap. 5. Z uvedených částí HIA vyplývá, že:

a) Lokalita Šlapanicka a lokalita Bosonohy-Troubsko-Ostopovice, ve které se nachází navrhovaná MÚK 
Bosonohy, byly v ZÚR JMK identifikovány jako lokality s výraznou kumulací záměrů v území. HIA 
doporučuje situaci řešit samostatnou studií (resortní podklad), jejíž závěry může zohlednit následná 
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území studie v podrobnosti, kterou zásady územního rozvoje neumožňují. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu 
ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že by měla být zpracována územní studie, tento 
požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná nezbytnost zpracování územní studie 
vyplyne teprve ze závěrů studie resortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA je tedy pořízení resortní 
studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech rozvojových záměrů v území. Tato podmínka 
bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit s předpokládanou kumulací 
záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách v území (ve 2. Návrhu ZÚR JMK tato 
podmínka nebyla uvedena). Lze doplnit, že pořizovatel j oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona 
pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo v územně plánovací dokumentaci, z vlastního nebo 
jiného podnětu, KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat zpracování územní studie 
kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. Oblast Šlapanicka a MÚK Bosonohy lze chápat jako 
územní problém, který musí být řešen v územním detailu včetně návrhu opatření, v podrobnosti, která 
však není a ani nemůže být předmětem řešení ZÚR JMK ve smyslu stavebního zákona. 

b) Pro oblast Modřic využila HIA již vypracovanou souhrnnou územní studii obsahující rozptylovou studii, 
hlukovou studii a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví. Uvedená studie umožnila nalézt nejvhodnější 
řešení nejen z hlediska vlivů nových záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví, nýbrž i z hlediska vlivů 
stávajících na obytnou zástavbu v rámci ZÚR JMK.

Lze konstatovat, že v námitce uvedený princip předběžné opatrnosti na základě § 13 zákona 17/1992 Sb.,
o životním prostředí, ve znění: „Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí 
nevratného nebo závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému 
poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit.“ nelze aplikovat
v tomto případě v tom smyslu, že ZÚR JMK zakládá na odklad opatření, jež mají poškození zabránit, a to 
zejména s ohledem na závěry prověření v dokumentaci SEA a HIA. 

Pokud se týká správního území obce Želešice, s ohledem na to, že k. ú. Želešice se namítané mimoúrovňové 
křižovatky přímo nedotýkají a koridor JZT se k. ú. Želešice dotýká jen okrajově (v místech východně od 
obce), nepředpokládají se dle ZÚR JMK (HIA) negativní vlivy záměru JZT na obec Želešice.

6. Z uváděného tvrzení v bodě 6. odůvodnění námitky není zřejmé, na základě čeho má podatel „důvodně 
za to“, že dostavbou VMO Brno, rozšířením D1 na šestipruhové uspořádání, využitím D2 a R55 a realizací S8 
pozbývají tangenty svůj smysl. Naopak důkazem pro nutnost realizace tangent současně se všemi 
zmíněnými dopravními záměry je řada výše uvedených územně plánovacích podkladů v ZÚR JMK 
prověřených, zejména Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje (ADIAS, HBH 2009-
2010). ZÚR JMK prověřily rovněž variantu bez JZT, tzv. variantu „nulovou“ jako negativní průkaz, viz obecná 
část tohoto odůvodnění výše.

7. Pro hodnocení předpokládané účinnosti navrhovaných koridorů a variant silniční infrastruktury 
Jihomoravského kraje v úrovni ZÚR JMK nechal KrÚ JMK zpracovat „Model silniční dopravy pro výhledovou 
síť JMK“. Výhledová komunikační síť Jihomoravského kraje byla prověřována ve třech koncepčních 
variantách – „Optimální“, „Alternativní“ a „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Pro prověření, hodnocení
a návrh koridorů silniční infrastruktury v ZÚR JMK byly využity výsledky modelování dopravního zatížení 
výhledové sítě Jihomoravského kraje pro rok 2030 v koncepční variantě „Optimální“, která zahrnuje 
všechny zásadní změny mající významný vliv na zatížení komunikační sítě, a to ve variantách, případně 
vzájemných kombinacích. V případě zapracování všech prověřovaných variant dle modelování do ZÚR JMK 
by musely být zásady zpracovány v koncepčních variantách, což by bylo v rozporu se schváleným Zadáním 
ZÚR JMK, ve kterém zpracování koncepčních variant nebylo požadováno. Navrhovaná koncepce 
komunikační sítě dle studie Ing. Strnada (2007) byla součástí přílohy č. 2 Zadání ZÚR JMK a v rámci 
zpracování ZÚR JMK byla zpracovatelem prověřena a posouzena. Tato studie nejblíže odpovídá koncepční 
variantě „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Závěry modelování dopravy v rámci ZÚR JMK nebyly
v souladu se závěry předmětného posouzení Ing. Strnada a proto nemohly být z uvedeného důvodu v ZÚR 
JMK zohledněny. Ke studii Ing. Strnada (2007) uvedlo MD, že studie uvádí vykonstruované souvislosti mezi 
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komunikacemi, které nemají vazbu (např. R52, I/55, JVT). Proklamovaná úspora 30 mld. nebyla prokázána. 
Koncepce ZÚR je podložena dopravním modelováním (viz výše) a sčítáním dopravy. Socioekonomická 
stránka ZÚR JMK je v rámci ZÚR JMK hodnocena v části Rozbor udržitelného rozvoje území. Lze konstatovat, 
že argumentace podatele je v tomto bodě příliš obecná. ZÚR JMK prověřily rovněž variantu bez JZT, tzv. 
variantu „nulovou“ jako negativní průkaz viz obecná část odůvodnění výše.

8., 9. K těmto bodům, které se týkají tzv. „nulové“ varianty JZT lze nad rámec výše uvedené obecné části 
doplnit, že tato varianta jednak předpokládá zachování stávající komunikační stopy silnice I/52 a ulice 
Vídeňské v návaznosti na stávající R52 (Brno – Pohořelice), jednak vyvolává nutnost proměny silnice I. třídy 
(I/52) na rychlostní silnici (R 52), která by následně vyvolala řadu změn dopravního napojení širšího území 
přilehlých obcí, potřebu nové radiální komunikace, přestavbu křižovatek na D1, asanace v ulici Vídeňské za 
účelem jejího nutného rozšíření, vyloučení tramvaje z ulice Vídeňské, zrušení dopravního napojení území 
apod. Proměna silnice I/52, resp. její rozšíření včetně souvislostí, byla prověřena v územně plánovacím 
podkladu – Územní studii oblasti jihozápadně města Brna, který byl využit pro zpracování ZÚR JMK. 
Prověření nulové varianty JZT v ZÚR JMK prokázalo její nereálnost. Na základě uvedené argumentace nelze 
uvažovat v ulici Vídeňské s rychlostní komunikací R52, která by nahradila JZT. Podatelem uváděné návrhy na 
opatření v ulici Vídeňské a na koncepční řešení vedoucí ke zlepšení stávající neúnosné situace dopravního 
zatížení ulice Vídeňské z části nemohou být řešeny prostřednictvím nástrojů územního plánování (úpravy 
silnice, protihluková opatření), tedy nejsou ani předmětem řešení ZÚR JMK, a z části spadají do kompetence 
Statutárního města Brna k řešení v připravovaném územním plánu. Námitkou navrhované koncepční řešení 
převedením tranzitní dopravy na Vídeň pomocí dálnice D2 a obchvatu Břeclavi není v území, ke kterému se 
námitka váže (území jmenovaných obcí v okolí Brna), v souladu s PÚR 2008, která vymezuje silnici R52
v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen. 

10. K bodu 10. odůvodnění námitek je nutno uvést, že v současné době nelze předjímat, jaké budou 
možnosti financování JZT, financování není předmětem řešení zásad územního rozvoje ve smyslu 
stavebního zákona. ZÚR JMK v souladu s obsahem a účelem zásad územního rozvoje ve smyslu § 36 
stavebního zákona vymezují plochy a koridory nadmístního významu, jejichž cílem je vytvořit předpoklady 
pro výstavbu a udržitelný rozvoj území a ochránit území pro budoucí možné převedení stále narůstajících 
kapacit dopravy. S ohledem na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň 
hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na veřejné zdraví v době realizace 
jednotlivých záměrů, nelze předjímat nemožnost stavebně technických či technologických řešení 
konkrétních záměrů naplnit normativní požadavky vztahující se k vlivům záměru na životní prostředí a na 
veřejné zdraví, ale je potřeba vytvořit územní podmínky vedení koridorů pro budoucí možnost vyhledání
a upřesnění konkrétních tras nebo dopravních ploch předmětných komunikací mimo jiné také s ohledem na 
omezení dopadů jak na životní prostření v jeho nejširším smyslu, tak i dopadů na zdraví obyvatel. K části 
námitky, která zmiňuje chybějící „opatření pro řešení zmírnění“ nepřijatelného stavu životního prostředí
v ulici Vídeňské v rámci ZÚR JMK, v souvislosti s odsunutím financování a realizace JZT, lze konstatovat, že 
návrh předmětných opatření není pro svou podrobnost předmětem řešení zásad územního rozvoje. Naopak 
neúnosná situace na ulici Vídeňské je argumentem pro urychlenou realizaci JZT.

11. ZÚR JMK prověřila záměry ve smyslu stavebního zákona, jeho přílohy a předpisů souvisejících na základě 
všech požadovaných hledisek komplexně, přičemž hodnocení vlivů na životní prostředí bylo jedním z mnoha 
kritérií hodnocení – viz celkové hodnocení SEA kap. A.10.6. Vyhodnocení variant řešení. Optimální varianta 
řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které byly vyhodnoceny v rámci komplexního hodnocení jako 
nejvýhodnější, tím zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní prostředí není jediným kriteriem výhodnosti 
varianty, ale jedním z mnoha kriterií, které je třeba posuzovat ve vzájemném spolupůsobení na udržitelný 
rozvoj území a není možno upřednostňovat a posuzovat pouze jediné hledisko. Dále k nulové variantě viz 
výše body 8., 9. 

12. Podatel cituje ze ZÚR JMK část textu odůvodnění, a to „přímé negativní vlivy na obytnou funkci nejsou 
známy“ a zpochybňuje toto vyhodnocení ZÚR JMK v souvislosti s obcemi Troubsko, Ostopovice, Želešice, 
Ponětovice, městskou částí Brno–Bosonohy a městem Modřice, aniž by uvedl důvody, které jej k tomuto 
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zpochybnění vedou. V uváděné argumentaci přímého negativního ovlivnění obytné funkce (emise, hluk, 
narušení pohody bydlení) je nutno v tomto případě přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního 
zákona a přílohy ke stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, z něhož je mj. zřejmé, že předmětem posuzování vlivu koncepce na životní prostředí jsou 
koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměru uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb., přičemž záměry budou podrobněji posuzovány v územních plánech nebo v rámci řízení o povolení 
stavby. 

Pokud se týká území obcí Troubsko, Ostopovice, Moravany, městské části Brno-Bosonohy a města Modřice, 
dle kap. 5 HIA se jeví kumulace záměrů konkrétně v lokalitě Bosonohy-Troubsko-Ostopovice, prostoru 
Šlapanicka a oblasti Modřic s ohledem na kumulativní vlivy záměrů jako problematická. HIA proto stanoví, 
že v těchto lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech 
záměrů a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel, viz bod 5. tohoto 
odůvodnění 

Pokud se týká správního území obce Želešice, s ohledem na to, že koridor JZT se k. ú. Želešice dotýká jen 
okrajově (místech východně od obce), nepředpokládají se dle HIA negativní vlivy záměru JZT na obec 
Želešice.

13. Podatel nesouhlasí s tím, že dle jeho názoru ZÚR JMK umísťují koridory silničních staveb do oblastí 
zasažených externalitami ze silniční dopravy jako další významné zdroje hluku. K tomuto bodu lze dále 
uplatnit závěry z HIA kap. 5, prověřené v ZÚR JMK, kde se uvádí, že realizací ZÚR JMK jako celku nebude 
veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno. Dále viz body 10. a 12. tohoto odůvodnění. 

14. Zlepšení dopravních podmínek v území realizací tangent bylo prověřeno v ZÚR JMK na základě 
modelování dopravy, rovněž je toto tvrzení podpořeno závěry všech podkladů uvedených v rámci obecné 
části odůvodnění rozhodnutí o námitce. Podatel se k problematice tangent vyjadřují obecně, nespecifikuje, 
na základě čeho „je namístě se domnívat, že k zásadnímu zlepšení situace realizací JZT, JT a JVT nedojde“, 
ale vyslovuje svoje domněnky, proto bod v této části považujeme za irelevantní. 

Podatelem rozporované tvrzení, že tangenty umožní odvést dopravu ze silně zatížených komunikací 
procházejících velkými městy, nejprůkazněji potvrdí přímo tabulky intenzit dopravy a kartogramy intenzit 
dopravy z Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, ÚAD studio, s.r.o. a PK OSSENDORF spol. s r. o. 
Tabulka intenzit dopravy pro vybrané profily (v roce 2030) obsažená v textové části studie v kap. 6.1.10 
Varianty řešení JZT a JT konkrétně udává intenzitu dopravy v tisících vozidel/24 hodin pro vybrané profily. 
Kartogramy intenzit dopravy v roce 2030 jsou k dispozici v posouzení vlivu této územní studie na životní 
prostředí, AMEC s.r.o., a to v části rozptylová studie i v části hluková studie. Intenzity dopravy jsou 
vyhodnoceny pro všechny tři řešené varianty tangent – „Modřickou“, „Želešickou“ a „Nulovou“. V tabulce 
na str. 43 textové části studie je jako porovnávací základ brán stav, že je realizována komplexně nejlépe 
hodnocená varianta „Modřická“, intenzita dopravy v jednotlivých profilech je brána jako základ – 100%. 
S těmito parametry jsou porovnávány varianty „Želešická“ a „Nulová“ (která se nejvíce líže stávající 
dopravní situaci) v jednotlivých profilech. Pro konkrétní porovnání, jaká je intenzita dopravy v procentech
v jednotlivých profilech za situace, že bude vybrána „Nulová“ varianta (ve srovnání se situací při realizované 
variantě „Modřické“): 

Dálnice D1: Popůvky – 99,8%, Bohunice – 154,9%, Černovická terasa – 144,8%

Dálnice D2: Rebešovice – 91,9%, Olympie – 132,9%

Silnice I/52: Bobrava – 162,1%, Modřice – 144,7%, ul. Vídeňská – 139,3%. 

Z těchto několika čísel z tabulky intenzit dopravy je zřetelné, že realizací tangent dojde k výraznému poklesu 
intenzit dopravy na silně zatížených komunikacích ve srovnání se stavem, že by nedošlo k zásadnímu řešení 



176

dopravy v prostoru jižně od Brna. Na základě těchto výsledků a obdobných výsledků obdržených při 
modelování dopravy je navržena síť siliční dopravy v ZÚR JMK.

15., 16. V bodě 15. a 16. podatel napadá intenzity dopravy prověřené v ZÚR JMK a odkazuje se na údaje ze 
sčítání dopravy v roce 2005. Podklady, využité pro ZÚR JMK, uvedené v obecné části viz výše, především 
Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje, zpracovaný v roce 2009, využívá aktuální 
údaje o intenzitách dopravy na silniční síti JMK. Tvrzení podatele, že JZT nemá potenciál zatížení na ul. 
Vídeňské, resp. Brněnské výrazně redukovat, není z jejich strany ničím podloženo. Jak je patrno
z předchozího bodu odůvodnění, při realizaci JZT by byly intenzity dopravy na silnici I/52 (ul. Vídeňská, resp. 
Brněnská) výrazně nižší než v případě, že bude aplikována varianta „Nulová“, tvrzení podatele tedy nemá 
opodstatnění. Podklady ZÚR JMK týkající se prověření a modelování dopravy jsou podrobně popsány v bodě 
7., 8. a 9. tohoto odůvodnění.

17. Ke konstatování podatele, že je JT bez výstavby JZT naprosto bezúčelná, stejně tak JVT, je nutno odkázat 
na textovou část odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMJK str. 74 (k bodům 67 - 68) a na stanovisko dotčeného 
orgánu – OD – k podané námitce ze dne 04.05.2011, č.j. JMK 62304/2011 uvedené v bodě 1. tohoto 
odůvodnění; z nich vyplývá, že JT ani JVT i bez výstavby JZT neztrácí svůj účel. 

Smysl navržené JVT (úseku návrhového koridoru i koridoru územní rezervy), včetně úpravy řešení 2. Návrhu 
ZÚR JMK na základě veřejného projednání, je popsán detailně v obecné části tohoto odůvodnění, účelnost 
je opět popsána v textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMJK a ve výše uvedeném stanovisku dotčeného 
orgánu – OD. 

18. Podatel napadá jako neobjektivní a účelové závěry SEA, neboť podle nich neodpovídají zjištěnému stavu 
ani odhadovaným rizikům z hlediska hluku a znečištění ovzduší. 

Hodnocení SEA je hodnocením koncepce ZÚR. Z koncepčního hlediska je vymezení koridorů pro tangenty 
hodnoceno kladně. Případná realizace záměru přispěje k odvedení tranzitní dopravy mimo silně zatížené 
komunikace, které prochází velkými městy. Vlastní stavba musí být prověřena v rámci procesu EIA v souladu 
se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a její 
realizace je možná pouze v případě dodržení všech zákonem stanovených hygienických limitů (imisní
a hlukové limity). 

Hodnocení HIA bylo zpracováno jako příloha dokumentace SEA a tvoří její nedílnou součást. Výsledky 
vyhodnocení koridoru vymezeného pro tangenty z hlediska vlivu na ovzduší a na obyvatelstvo uvedené
v dokumentaci SEA je zpracováno na základě výsledků dokumentace HIA (kapitola 5, kapitola 6 a kapitola 
10). Podatel obecně konstatuje, že vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je vnitřně rozporné bez 
uvedení konkrétního zdůvodnění. K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému konstatování 
uvádíme, že dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK byla zpracována autorizovanou osobou v souladu se 
stavebním zákonem a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je součástí územně plánovací 
dokumentace, ve smyslu § 159 stavebního zákona projektant zodpovídá za správnost, celistvost a úplnost 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za koordinaci. 

19. Pokud se týká upozornění na nedostatečné vyhodnocení vlivů JVT na krajinnou památkovou zónu (KPZ) 
Bojiště bitvy u Slavkova, je nutno konstatovat, že po upravení řešení ZÚR JMK na základě veřejného 
projednání (návrhový v ZÚR JMK je ponechán pouze úsek Chrlice (MÚK-D2) – Tuřany (MÚK-II/380), 
navazující úsek JVT Tuřany – Tvarožná je celý převeden do územní rezervy DR4) se KPZ dotýká pouze 
koridoru územní rezervy DR4, nikoliv koridoru D12. Dle článku (189) textové části má ZÚR JMK vytvořit 
podmínky pro územní rezervy koridorů pro silniční dopravu nadmístního významu s cílem prověřit možnosti 
budoucího využití. Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné 
upřesnění koridorů územních rezerv pro silniční dopravu. Problematika, které musí být při prověřování 
možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, 
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je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Pro JVT je uvedena zejména 
podmínka minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz, minimalizace rozsahu záboru ZPF, minimalizace 
rozsahu vlivů na kulturní, historické a krajinné hodnoty území – KPZ Bojiště bity u Slavkova. Dle článku (189) 
– úkoly pro území plánování textové části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být při prověřování možnosti budoucího 
využití územní rezervy tyto podmínky zohledněny. Tento bod odůvodnění tedy nemá opodstatnění, protože 
dle 2. Návrhu ZÚR JMK bude dotčená problematika řešena v rámci prověřování budoucího využití koridoru 
územní rezervy.

Navíc lokalizace územní rezervy pro JVT je v souladu s dohodou s Ministerstvem kultury po projednání 2. 
Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 39 stavebního zákona, ve které je uvedeno k námitkám a připomínkám 
uplatněným k územní rezervě pro JVT (DR4), že „…územní rezerva pro JVT neznamená její umístění do 
krajinné památkové zóny Bojiště u Slavkova, ale znamená ochranu území do doby, než bude zvažovaný 
záměr dostatečně prověřen a bude možné o něm rozhodnout, při respektování podmínek památkové péče“. 
K námitkám a připomínkám uplatněným k záměru JVT (D12) že: “…koridor se územní krajinné památkové 
zóny dotýká jen okrajově, v rámci úpravy ZÚR JMK k vydání bude i v této části převedena JVT do územní 
rezervy.“ Řešení ochrany kulturních památek v ZÚR JMK (tedy i KPZ Bojiště bitvy u Slavkova) bylo
s Ministerstvem kultury dohodnuto.

20. Podatel obecně konstatuje, že vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je vnitřně rozporné bez 
uvedení konkrétního zdůvodnění. K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému konstatování 
uvádíme, že dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK byla zpracována autorizovanou osobou v souladu se 
stavebním zákonem a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je součástí územně plánovací 
dokumentace, ve smyslu § 159 stavebního zákona projektant zodpovídá za správnost, celistvost a úplnost 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za koordinaci. 

21. Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního 
hodnocení nejvýhodněji, tím zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní prostředí není jediným kriteriem 
výhodnosti varianty. ZÚR JMK prověřily záměry ve smyslu stavebního zákona a jeho přílohy č. 1 a předpisů 
souvisejících. Podkladem pro ZÚR JMK byla dle přílohy 2 Zadání ZÚR JMK „Územní studie oblasti 
Jihozápadně města Brna“ ze které byly do ZÚR JMK převzaty závěry týkající se ochrany přírody a krajiny. 
Navíc konstatování, že JZT, JT ani JVT nejsou v SEA uvedeny jako záměry s negativním vlivem na přírodu
a krajinu, není pravdivé. Dle Přílohy č. 1 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí, tabulky 1.1. jsou 
všechny tyto záměry hodnoceny „stupněm“ -2 (dle metodiky hodnocení potenciálně významný negativní 
vliv) nebo -1 (dle metodiky hodnocení potenciálně mírně negativní vliv).

22. Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního 
hodnocení nejvýhodněji. Hledisko záboru ZPF, či případné fragmentace krajiny, je jen jedním z kritérií 
hodnocení výhodnosti varianty. S ohledem na to, že varianta JZT Modřická, JT a JVT zapracované do ZÚR 
JMK, byly kladně projednány z hlediska záboru ZPF s orgánem ochrany přírody a krajiny a s orgánem 
ochrany ZPF, lze konstatovat, že námitka je irelevantní. Lze doplnit, že realizace tangent (JZT, JT a JVT) na 
půdách I. a II. třídy ochrany bude v souladu s Metodickým pokynem MŽP, OOLP 1067/96 odnímání půdy 
podle zákona 334/1992 Sb., ze dne 01.10.1996.

23. Tento bod odůvodnění námitky se vztahuje k fragmentaci území na jih od Brna, podatelem není blíže 
specifikováno dotčené území. Odůvodnění viz bod 22.

24. Tento bod odůvodnění námitky se vztahuje ke snížení průchodnosti územím, přičemž podatelem není 
specifikováno dotčené území. Fyzické oddělení komunikacemi nelze v rámci ZÚR JMK reálně eliminovat, 
avšak v rámci budování komunikací je možné nalézt taková technická řešení (mosty, lávky, nadchody), která 
zajistí bezkolizní dopravní spojení pro cyklistickou či pěší dopravu. Průchodnost územím tak bude 
zachována. Takto vzniklá nová a moderní propojení v regionu mohou vést spíše k posílení sociálních vazeb. 
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Jedná se však o podrobnost, která není relevantní úrovni ZÚR a může být tedy řešena až v podrobnější 
dokumentaci.

25. Tento bod odůvodnění námitky konstatuje, že zásadním faktorem je omezení či přímo znemožnění 
rozvoje dotčených obcí (Ostopovice, Troubsko, Blažovice, MČ Brno-Bosonohy či Modřice, ale i Želešice, 
Nebovidy nebo Ponětovice). ZÚR JMK prověřily koridory JZT, JT a JVT v území na základě Územní studie
v oblasti jihozápadně města Brna a Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno – Tuřany, Černovická 
terasa a Šlapanice, které se zabývaly stávající situací i územním rozvojem obcí souvisejících s návrhem JZT, 
JT a JVT, tedy i v námitce uvedených obcí, přičemž navrhované řešení nepřiměřeně neomezovalo územní 
rozvoj jmenovaných obcí. K posouzení znemožnění rozvoje obcí je nutno vycházet z územně plánovacích 
dokumentací jednotlivých obcí:

Ostopovice - v případě obce Ostopovice je nejbližší vzdálenost osy koridoru JZT 350 m od zastavěného 
území obce, koridor nezasahuje do rozvojových ploch obce dle územního plánu obce Ostopovice, osa 
koridoru je vedena za terénní nerovností. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že koridor JZT neomezuje 
zásadním způsobem rozvoj obce Ostopovice. 

Troubsko – koridor JZT prochází východně od obce, osa se nachází mimo k. ú. Troubsko. Navrhovaná silnice 
je zakreslena už v platném územním plánu sídelního útvaru Troubsko, rozvojové plochy pro bydlení do její 
blízkosti nejsou navrhovány. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že koridor JZT neomezuje zásadním 
způsobem rozvoj obce Troubsko. 

Blažovice – konstatování, že navržená územní rezerva brání stavebnímu rozvoji obce je značně zkreslující. 
Platný územní plán sídelního útvaru Blažovice v jihozápadní části vymezuje územní rezervu pro zemědělské 
aktivity a podnikání (v návaznosti na stávající zemědělský areál), územní rezerva představuje dostatečný 
potenciál pro rozvoj podnikatelských aktivit; tyto navíc mohou být rozvíjeny i směrem k plánované silnici 
(JVT). Vzhledem ke stávajícímu zemědělskému areálu a předpokládanému rozvoji podnikatelských aktivit
v západní části obce nelze předpokládat rozvoj bydlení v této části obce pro možnost negativních dopadů 
ploch výroby na bydlení. Územní plán v severozápadní části obce předpokládá dostavbu ulice směrem
k hřišti, žádný další rozvoj v této části obce není navržen. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že koridor 
JVT neomezuje zásadním způsobem rozvoj obce Blažovice. 

MČ Brno-Bosonohy – je součástí správního území města Brno, které má platnou územně plánovací 
dokumentací zajištěny dostatečné možnosti rozvoje.

Modřice – dle konceptu územního plánu Modřice se navrhovaný koridor Modřické varianty může dotýkat 
rozvojové plochy pro bydlení v západní části města, jinak dopravní řešení zásadním způsobem nebrání 
rozvoji města. Výše zmíněná rozvojová plocha pro bydlení v lokalitě Zahrádky navržená v konceptu nového 
územního plánu v platné územně plánovací dokumentaci vymezena není. Z hlediska urbanistické koncepce 
se jeví navrhování nové lokality pro bydlení mimo návaznost na zastavěné území jako urbanisticky 
nevhodné. S ohledem na skutečnost, že lokalita je umístěna západně od stávající silnice I. třídy (na rozdíl od 
většiny obytné zástavby umístěné východně od silnice), je na zvážení, zda směřovat rozvoj města i tímto 
směrem. V rámci územního plánu může dojít ke zpřesnění koridoru JZT a je možné dál řešit podmínky 
rozsahu této plochy, jako řešení rozvoje města je to však nekoncepční. 

Želešice – v případě obce Želešice koridor JZT prochází okrajem k. ú. Želešice v jeho jihovýchodní části
a mezi koridorem JZT a obcí Želešice je v ZÚR JMK lokalizován obchvat Želešic (D33). S ohledem na uvedené 
lze konstatovat, že koridor JZT neomezuje rozvoj obce Želešice. 

Nebovidy - průchod koridoru JZT v šíři 600 m dle ZÚR JMK ve variantě „Modřické“ prostorem Nebovid byl 
prověřen v ZÚR JMK na základě podrobnější Územní studie oblasti jihozápadně města Brna. V ZÚR prochází 
koridor východně od obce Nebovidy, v místě jejího přiblížení k obci, z důvodu minimalizace vlivů silniční 
dopravy na obytné území, je řešen tunelem v délce cca 290 m. V územním plánu Nebovidy jsou 
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zapracovány územní rezervy JZT ve variantách jako ochrana území před znemožněním realizace záměru JZT
a zároveň jsou vymezeny rozvojové plochy pro bydlení v návaznosti na zastavěné území. V rámci projednání 
návrhu Územního plánu Nebovidy nebyly k řešení územního plánu ze strany Krajské hygienické stanice,
v tomto případě jako dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví, vzneseny žádné připomínky. V těsné 
blízkosti koridoru územní rezervy JZT je v územním plánu Nebovidy situována jen plocha pro výrobu
a skladování, která bude prověřena v rámci zpřesnění koridoru JZT v územním plánu po vydání ZÚR JMK ve 
smyslu § 54 odst. 5 stavebního zákona. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že koridor JZT neomezuje 
zásadním způsobem rozvoj obce Nebovidy. 

Ponětovice - obec Ponětovice má v jižní části platným Územním plánem sídelního útvaru Ponětovice 
(schválen v r. 1996) vymezenu lokalitu pro bydlení jako dostavbu druhé strany ulice, další rozvojové plochy 
jsou vymezeny opačným směrem, než je navržen koridor územní rezervy JVT. V nově pořizovaném územním 
plánu je tato lokalita respektována a další rozvoj je směřován severněji do prostoru, který se uvolní 
vymístěním stávající železnice. Při projednávání územního plánu Ponětovice s dotčenými orgány bylo 
navrženo jižně od nového vedení železniční trati Brno – Přerov (které už je projekčně upřesněno) vymezit 
územní rezervu pro dopravu, ve které se budou v budoucnu zpřesňovat záměry JVT a vysokorychlostní trati. 
Při prověřování a upřesňování dopravních záměrů je následně nutno brát zřetel na navrhovaný rozsah nové 
zástavby, který byl v rámci společného jednání o návrhu územního plánu Ponětovice konaného ve smyslu
§ 50 stavebního zákona s dotčenými orgány dohodnut již v roce 2010. Z výše uvedeného je zřetelné, že 
rozvoj obce Ponětovice nebude dopravními koridory zásadně omezen.

26. Případné negativní důsledky v budoucnu realizované stavby mohou být řešeny (a na přípustnou míru 
eliminovány) v navazujícím územním plánu a dále navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení). 
Zásady územního rozvoje a územní plán pouze fakticky otevírají prostor pro to, aby tato řízení mohla být
v budoucnu vedena. Tvrzení podatele o snížení atraktivity obcí a jejich vylidňování je pouhou domněnkou
a tvrzením podatele, bez uvedení důvodů, které podatele k této domněnce vedou. K uváděnému snížení 
kupní ceny nemovitostí vlivem tangent lze na základě výše uvedeného konstatovat, že není předmětem 
řešení ZÚR JMK, proto lze tento bod považovat za irelevantní.

Z předchozího bodu tohoto odůvodnění navíc vyplývá, že všechny dotčené obce nemají zásadním 
způsobem omezeny možnosti rozvoje. S přihlédnutím k blízkosti Brna a zlepšení dopravního spojení nelze 
očekávat snížení kupní ceny nemovitostí ani vylidňování obcí.

27., 28. V následujících bodech podatel konstatuje, že není možné přijmout závěr hodnocení HIA, že 
realizací ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno, když se předpokládají značné 
dopady na obyvatele, a dále namítá, že v rozporu se závěry HIA ZÚR JMK neuvádí požadavek na prověření 
problémových území (oblast kolem Troubska a Ostopovic a Šlapanicko) v seznamu územních studií. 

V závěrech HIA k ZÚR JMK je uvedeno, že jako značně problematická z hlediska vlivů na veřejné zdraví se 
jeví kumulace záměrů zejména v lokalitách Bosonohy – Troubsko – Ostopovice a v prostoru Šlapanicka. Na 
str. 165 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území je uvedeno: „V těchto lokalitách je nutno na 
základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak i navrhnout 
nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly být 
zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit 
součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví“. Z citovaného textu je zřejmé, že hodnocení HIA 
nepožaduje zpracovat územní studii, ale v podrobné studii (resortním podkladu) posoudit očekávanou zátěž 
při realizaci všech záměrů. Až výstupy z tohoto podkladu „by měly být zohledněny“ v územní studii ve 
smyslu § 30 stavebního zákona. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení tedy není pořízení územní 
studie, ale posouzení očekávané zátěže při realizaci všech záměrů na základě podrobné studie jako 
resortního podkladu. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do 2. Návrhu ZÚR JMK
u lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK se tato podmínka vyplývající z HIA nepromítla 
zpětně do textové části návrhu). Požadavek na pořízení územních studií nelze v ZÚR JMK stanovit, protože 
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není znám rozsah území dotčený kumulací záměrů; rozsah řešeného území určí až resortní studie, jejíž 
pořízení bude jednou z podmínek pro rozhodování o změnách v území. 

Uvedená resortní studie umožní jednak volit konkrétní řešení včetně všech MÚK v rámci koridoru 
stanoveného ZÚR JMK s nejmenšími dopady na obyvatelstvo a současně vytvořit podklad pro přípravu 
opatření. Pro konkrétní modelování vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví pak budou určující 
metodiky použité v rámci zpracování souhrnné studie včetně konkrétních opatření pro zmírnění negativních 
vlivů na okolí.

Dále dodáváme, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době realizace 
jednotlivých záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

29. Následující bod odůvodnění námitky se vztahuje k odhlučnění mimoúrovňových křižovatek, kdy může 
dojít ke vzniku nepřijatelné úrovně rizika u části obyvatel. Podatel namítá, že prosazováním některých 
záměrů v ZÚR JMK, zejména mimoúrovňových křižovatek (MÚK JZTxD1xR43 – Bosonohy, MÚK JZTxR52xJT –
Modřice a MÚK D1xJVT), které nelze žádným způsobem odhlučnit, dojde ke vzniku nepřijatelné úrovně 
rizika u části obyvatel JMK. Dále se domnívají, že v SEA nebyly vyhodnoceny vlivy samotných MÚK, ale 
pouze silnice jako takové.

Součástí dokumentace posouzení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (dále jen SEA) je hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví (dále jen HIA). ZÚR JMK se zabývá problematikou obou MÚK v HIA v rámci hodnocení 
dopravních koridorů, jejichž součástí jsou MÚK. 

Problematika MÚK Bosonohy je v HIA uvedena v kapitola 4.4.15.1., kde je v souvislosti s MÚK Bosonohy 
uvedeno:

„Bosonohy – Troubsko – Ostopovice V lokalitě mezi obcemi Troubsko a Ostopovice a brněnskou městskou 
částí Bosonohy nastávají pravděpodobně nejvýznamnější vlivy kumulace záměrů silničních staveb v rámci 
celého Jihomoravského kraje. Jak je patrné z následujícího obrázku, střetávají se zde tři záměry: rozšíření 
dálnice D1 (D8), silnice R43 ve variantě bystrcké (D1-A) a jihozápadní tangenta (D10-A, D10-B…)

… Oblast s kumulací uvedených vlivů zasahuje na území obcí Troubsko a Ostopovice a městské části Brno –
Bosonohy. V poměrně sevřeném prostoru bude vybudována mimoúrovňová křižovatka, kterou bude dle 
dostupných podkladů (19) projíždět více než 100 tisíc vozidel denně. 

Je nutno předpokládat, že realizace uvedených záměrů bude spojena s poměrně významným imisním
a zejména hlukovým zatížením obyvatel. Tato situace, pokud by nebyla dále řešena, by mohla vést až ke 
znemožnění realizace některých záměrů z důvodu překročení limitů stanovených právními předpisy. 
Současně je však nutno konstatovat, že dostupné podklady neumožňují souhrnnou zátěž přesně 
kvantifikovat, předkládané hodnocení k tomu ani není svým charakterem určeno, neboť se zde jedná o zcela 
konkrétní lokální problém, který by měl být řešen v územním detailu již na úrovni konkrétní situace silničních 
těles a podrobného návrhu opatření k ochraně dotčených obyvatel.

Lze proto pouze doporučit, aby pro lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice byla vypracována podrobná 
akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany 
veřejného zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti. Výstupy z tohoto resortního 
podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona.“

Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví v souvislosti s MÚK Bosonohy shrnuje kapitola 5 HIA, kde je
k předmětné problematice konstatováno následující:
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„Jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména o lokality Bosonohy-Troubsko-Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto lokalitách je 
nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak
i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto rezortního podkladu by měly 
být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit 
součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví.“

Z uvedeného vyplývá, že lokalita, ve které se nachází navrhovaná MÚK Bosonohy byla v ZÚR JMK 
identifikována jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. HIA doporučuje situaci řešit 
samostatnou studií – podrobněji viz bod 31. tohoto odůvodnění.

Problematikou MÚK Modřice se zabývá HIA v kap. 4.4.15., kde je uvedeno, že pro dotčenou oblast již byla 
dříve vypracována souhrnná územní studie, která obsahuje i rozptylovou studii, hlukovou studii
a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, která umožnila volit variantu s nejmenšími dopady na obyvatelstvo
a současně i pro tuto variantu vytváří podklad pro přípravu protihlukových opatření. Zpracování územní 
studie pak umožnilo najít nejvhodnější řešení z hlediska vlivů nových staveb na obyvatelstvo a také odlehčit 
stávající silně zatížené území obytné zástavby.

Metodika hodnocení a použité podklady HIA jsou součástí kap. 4.2. 

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatelé SEA a HIA se problematikou vlivů MÚK Brno – Bosonohy a MÚK 
Modřice na obyvatelstvo zabývali v podrobnosti příslušející zásadám územního rozvoje. V případě, že by se
v navazujících řízeních nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních 
záměrů, která by rizika snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr 
přehodnotit.

Lokalita MÚK D1xJVT nenáleží dle 2. Návrhu ZÚR JMK do lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. Dle 
shrnutí kap. 4.4.7.3. Vliv záměrů ZÚR JMK – Jihovýchodní tangenta aktivní varianta řešení je příznivější, a to 
jak v případě hlukové, tak imisní zátěže a pokračování úseku směrem na východ bude mít na obyvatelstvo 
minimální dopad vzhledem k minimální lokalizaci zástavby poblíž plánované trasy. V lokalitě MÚK D1xJVT je 
JVT vymezena jako územní rezerva, která má dle článku (189) textové části 2. Návrhu ZÚR JMK vytvořit 
podmínky pro územní rezervy ploch a koridorů s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich 
dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované 
budoucí využití. Dle úkolů pro území plánování obsažených v témže článku musí být při prověřování 
možnosti budoucího využití územní rezervy zohledněny podmínky minimalizace vlivů na obytnou funkci
a minimalizace střetů s limity využití území. Z výše uvedeného vyplývá, že vlivy MÚK D1xJVT mohou být 
řešeny až v rámci prověření koridoru územní rezervy JVT, které upřesní parametry koridoru JVT ústící do 
navrhované MÚK.

30. V bodě 30 podatel konstatuje, že podkladem pro hodnocení záměru JZT byla v HIA Územní studie 
oblasti Jihozápadně města Brna, která je podle jejich názoru vnitřně rozporná a uvádí citace ze strany 66
a 67, kterými podporuje tvrzení, že aktivní varianty JZT nejsou z hlediska České republiky průchodné. 
V případě tohoto bodu se námitka týká veřejného zdraví - vlivů JZT na kvalitu ovzduší. ZÚR JMK prověřily 
záměr JZT komplexně, přičemž jedním z hledisek bylo Hodnocení vlivů na veřejné zdraví vypracované
v rámci dokumentace HIA. HIA v závěru hodnocení záměrů 2. Návrhu ZÚR JMK – JZT a JT uvádí, že
z porovnání „aktivních“ variant je jako vhodnější hodnocena varianta Modřická, a to z hlediska imisní zátěže 
PM10, NO2 i z hlediska hlukové zátěže, avšak jak varianta Modřická, tak i varianta Želešická jsou 
považovány z hlediska vlivů na veřejné zdraví za přípustné, viz HIA kap. 4.4.7.2. - Shrnutí. S ohledem na 
uvedené lze konstatovat, že 2. Návrh ZÚR JMK na základě hodnocení vlivů na veřejné zdraví prověřil JZT ve 
variantě Modřické jako variantu dle závěrů HIA přípustnou; proto vymezení takové varianty nepovažujeme 
za protizákonné. 
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31. K tvrzení podatele, že s největší pravděpodobností v SEA nebyly hodnoceny vlivy samotných křižovatek 
(uvedených v předchozím bodě 29.) lze konstatovat, že HIA se problematikou mimoúrovňových křižovatek 
zabývá v rámci hodnocení dopravních koridorů, jejichž součástí předmětné křižovatky jsou, v podrobnosti 
zásad územního rozvoje, viz kapitola 4.4.7. a 4.4.15. HIA. Pro oblast Modřic, jejíž součástí je křižovatka MÚK 
JZTxR52xJT – Modřice byla podkladem již vypracovaná rozptylová studie, hluková studie a vyhodnocení 
vlivů na veřejné zdraví, oblast Modřic nebyla ve 2. Návrhu ZÚR JMK z hlediska vlivů na životní prostředí 
identifikována jako problém. Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví v souvislosti s koridory JZT a JVT 
shrnuje kapitola 5 HIA, kde je k předmětné problematice konstatováno následující:

„Jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména o lokality Bosonohy – Troubsko – Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto 
lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů
a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto rezortního 
podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde 
nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví.“

Z uvedeného vyplývá, že lokality, ve které se nacházejí navrhované mimoúrovňové křižovatky, byly v ZÚR 
JMK identifikovány jako lokality s výraznou kumulací záměrů v území. HIA doporučuje situaci řešit 
samostatnou studií (resortní podklad), jejíž závěry může zohlednit následná území studie v podrobnosti,
kterou zásady územního rozvoje neumožňují. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj 
území předpokládá, že by měla být zpracována územní studie, tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut 
není, protože případná nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie resortní. 
Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při 
realizaci všech rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do 
ZÚR JMK u všech lokalit s předpokládanou kumulací záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (ve 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Lze doplnit, že pořizovatel j 
oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo v územně 
plánovací dokumentaci, z vlastního nebo jiného podnětu, KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, 
zadat zpracovní územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK.

32. Podatel uvádí, že u dalších lokalit (Moravany, Nebovidy, Želešice, Ponětovice, Šlapanice, Jiříkovice či 
Blažovice) lze po realizaci záměrů ZÚR JMK očekávat zvýšení hluku nad úroveň povolenou českými právními 
předpisy. V případě obcí Moravany, Nebovidy a Želešice se ZÚR JMK dotýká území těchto obcí koridorem 
JZT (D10) ve variantě Modřické, která byla v HIA hodnocena jako přípustná. V kap. 4.4.7 HIA je k hlukové 
zátěži způsobené JZT a JT konstatováno, že podle platné legislativy je nutné podél nové silnice realizovat 
taková opatření, která u veškeré obytné zástavby zajistí splnění limitů 60 dB ve dne a 50dB v noci. Ve 
výsledku ke vzniku rizika nebude docházet, a jako nadlimitní zůstanou pouze některé oblasti podél 
současných silnic. V případě realizace stavby JZT je nedodržení úrovně hluku nad úroveň povolenou 
právními předpisy nepřípustné. Tak, jako v bodě 29. lze konstatovat, že v případě, že by se v navazujících 
řízeních nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která 
by rizika snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

V případě dalších obcí (Ponětovice, Šlapanice, Jiříkovice a Blažovice) je nutno konstatovat, že tyto spadají do 
lokality s výraznou kumulací záměrů v území Šlapanicko a vztahují se na ně tedy podmínky uvedené
v předcházejícím bodě tohoto odůvodnění.

33. Podatel v rámci bodu 33. konstatuje, že nebyl dostatečně uvažován a vyhodnocen záměr rozšíření 
letiště Brno-Tuřany, která přispěje ke zvýšení hlučnosti – došlo k nedostatečnému zohlednění hluku
z letecké dopravy v rámci kumulace negativních efektů záměrů v prostoru od Modřic po Šlapanice. K bodu 
lze konstatovat, že do ZÚR JMK je zapracována prověřená Modernizace letiště Brno – Tuřany dle článku 
(129), která zohledňuje rozvoj letiště Brno-Tuřany na základě dohody mezi Statutárním městem Brnem
a Jihomoravským krajem v rámci zpracování podkladu „Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-
Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice“, který je uveden v seznamu podkladů v příloze č. 2 Zadání ZÚR JMK. 
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Bod směřuje k hodnocení záměrů ZÚR JMK na veřejné zdraví, kterým se zabývá HIA. HIA v kap. 4.4.12 
Rozvoj letiště Brno-Tuřany vyhodnocuje vliv předmětného záměru na kvalitu ovzduší a hluk. V závěru v kap. 
5 HIA je k záměru uvedeno, že „…navýšení provozu letiště bude spojeno s nárůstem počtu obyvatel 
vystavených hlukové zátěži.“ Zmíněné působení kumulativních vlivů záměrů ZÚR JMK na životní prostředí je 
třeba vnímat ve spojitosti s oblastí Šlapanicka. Podmínky pro lokality s výraznou kumulací záměrů (tedy
i pro oblast Šlapanicka) jsou uvedené v předcházejících bodech 27., 28. a 31. tohoto odůvodnění.

Dodáváme, že požadavek na pořízení územní studie (která by zohlednila výsledky resortní studie posuzující 
očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů) nelze v ZÚR JMK stanovit, protože není znám rozsah území 
dotčený kumulací všech záměrů; rozsah řešeného území určí až resortní studie, jejíž pořízení bude jednou
z podmínek pro rozhodování o změnách v území. 

34. Podatel v tomto bodě konstatuje, že ZÚR JMK neumožňuje dostatečný rozvoj a podporu železniční 
dopravy a nedostatečně podporují veřejnou dopravu. 2. Návrh ZÚR JMK řeší koridory pro železniční 
dopravu v kap. D.1.2 Železniční doprava v bodě (102)-(119), v kap. D.1.5 řeší integrovaný dopravní systém
v bodě (126)-(127). 2. Návrh ZÚR JMK zahrnuje jak konvenční tratě (příkladně Nová Přerovská trať, 
Sokolnice zdvojkolejnění, Boskovická spojka, Křenovická spojka,…), tak i regionální tratě (trať Hrušovany
u Brna – Židlochovice, trať Šakvice – Hustopeče,…), Železniční uzel Brno a severojižní kolejový diametr jako 
nosný záměr veřejné dopravy v Brněnské aglomeraci. Dále 2. Návrh ZÚR JMK řeší v kap. D.5 územní rezervu 
pro prověření možnosti budoucího využití a umístění koridoru vysokorychlostní dopravy (železniční) v bodě 
(190)-(192). Lze konstatovat, že ZÚR JMK zohledňuje řešení, která podporuje jak železniční dopravu, tak
i hromadnou veřejnou dopravu v kraji. ZÚR JMK vytváří předpoklad pro rozvoj jak železniční, tak hromadné 
veřejné dopravy. Jejich využívání neřeší územní plánování.

34. (číslováno podle odůvodnění námitky uvedeného v předmětném podání) Podatel v tomto bodě 
zpochybňuje způsob řešení ZÚR JMK, včetně části Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a řešení 
dokumentace SEA. Odůvodnění námitky je v tomto bodě formulována obecně, neobsahuje ani věcnou 
argumentaci k ZÚR JMK ani řádné zdůvodnění tvrzení, které předkládá. ZÚR JMK prověřily záměry ve smyslu 
stavebního zákona, jeho přílohy č. 1 a předpisů souvisejících na základě všech požadovaných hledisek 
komplexně, přičemž hodnocení vlivů na životní prostředí bylo jedním z mnoha kritérií hodnocení – viz 
celkové hodnocení SEA na str. 257 kap. A.10.6. Vyhodnocení variant řešení. Optimální varianta řešení ZÚR 
JMK zahrnuje záměry, které byly vyhodnoceny v rámci komplexního hodnocení jako nejvýhodnější, tím 
zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní prostředí není jediným kriteriem výhodnosti varianty, ale 
jedním z mnoha kriterií, které je třeba posuzovat ve vzájemném spolupůsobení na udržitelný rozvoj území. 
K problematice námitky lze konstatovat, že ZÚR JMK jsou posouzeny z hlediska jejich vlivů na udržitelný 
rozvoj území komplexně i s posouzením sociálního a environmentálního pilíře (viz Vyhodnocení vlivů ZÚR 
JMK na udržitelný rozvoj území, Oddíl E). 

Podatel obecně konstatuje, že vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je zpracováno způsobem, 
který marginalizuje vlivy plánovaných záměrů na životni prostředí a veřejné zdraví a naopak nepřiměřeně 
nadhodnocuje jejich údajný a nepodložený přínos. K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému 
konstatování uvádíme, že hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je 
autorizovaná osoba a dokumentace HIA je součástí dokumentace SEA. Ve smyslu § 159 odst. 1 stavebního 
zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci. V rámci společného jednání o 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona bylo takové 
řešení dohodnuto s dotčenými orgány. 

Dokumentace SEA je hodnocením koncepčním. Z hlediska koncepčního jsou vymezené koridory hodnoceny 
kladně z důvodu odvedení tranzitní dopravy mimo silně zatížené komunikace, které prochází silně 
urbanizovanými prostory (obytnou zástavbou). V souladu se stavebním zákonem dojde k následnému 
zpřesnění koridoru v územních plánech dotčených obcí a trasy pro tangenty budou následně posouzeny
v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
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předpisů. U navržených koridorů je realizace záměru možná pouze v případě zajištění dodržení 
(nepřekročení) limitů pro hlukovou a imisní zátěž obyvatelstva, územní rezerva JVT slouží jako ochrana 
území před tím, aby zde byly realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro 
silnici.

S ohledem na výše uvedené vypořádání všech namítaných bodů nelze považovat zpochybnění 2. Návrhu 
ZÚR JMK včetně části Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a řešení dokumentace SEA za 
opodstatněné.

35. Podatel napadá nevhodnost koncepce rozvoje silniční infrastruktury dle ZÚR JMK z hlediska 
ekonomického a požadují prověřit levnější dopravní řešení, které je dle podatele dostatečně efektivní, a to 
řešení dle studie Ing. Strnada. Lze konstatovat, že koncepce silniční infrastruktury ve variantách byla 
prověřována na základě podkladů uvedených v příloze č. 2 Zadání zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje, schváleného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 25.02.2010, přičemž jedním z podkladů je 
posouzení ing. Strnada nazvané „Alternativní koncepce komunikační sítě v širším okolí brněnské 
aglomerace“ (Ing. Strnad, leden 2007). ZÚR JMK prověřily návrh silniční sítě kraje ve variantách
a vyhodnotily optimální variantu jako nevhodnější. Předmětná JZT je nezbytnou součástí optimální varianty. 
Ing. Strnad v rámci předmětného materiálu porovnává variantu tzv. oficiální a variantu tzv. alternativní. Ve 
variantě alternativní, která dle posouzení Ing. Strnada vyšla ekonomicky výhodněji, než varianta oficiální, lze 
vysledovat absenci některých silnic, které jsou jmenovány jako prioritní záměry v Programu rozvoje 
Jihomoravského kraje do roku 2013, schváleného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 29.04.2010 
(příkladně JZT, silnice R52). Program rozvoje Jihomoravského kraje je strategickým materiálem kraje, který 
je nutno v ZÚR JMK respektovat. Dále viz bod 7. tohoto odůvodnění.

36. K požadavku podatele, který navrhuje u dalších silničních záměrů mimo tangenty (např. dálnice D1 – její 
rozšíření), aby negativní vlivy z nich plynoucí byly řešeny již ve fázi ZÚR JMK vhodnými doprovodnými 
opatřeními (např. zelené valy na snížení prašnosti a opatření proti hluku) lze konstatovat, že s ohledem na 
měřítko a podrobnost zásad územního rozvoje plynoucí ze stavebního zákona a předpisů souvisejících, 
nelze požadavku vyhovět. Požadovaná opatření jsou předmětem řešení územního plánu a následných 
povolovacích řízení (územní řízení a stavební řízení), včetně posouzení vlivů záměru na životní prostředí ve 
smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v dokumentaci EIA. 

Závěr:

Body uvedené v závěru jsou shrnutím již výše vypořádaných bodů obsažených v podání. Odůvodnění se 
všemi body závěru zabývá ve výše uvedeném textu, neboť tyto se prolínají s obsahem bodů odůvodnění 
námitky. V obecné části a dále v bodech 1 – 37 odůvodnění bylo na všechny body námitky reagováno.

2. námitce, ve znění: „Koridor s identifikačním označením D33 pro silnici „II/152 Želešice, Modřice-přeložka
s obchvaty sídel“ není zakreslen v souladu s platným územním plánem obce Želešice v grafické části ZÚR 
JMK ve výkresech 1.2 a 1.4. Požadavek: Koridor s identifikačním označením D33 zakreslit do grafické části 
ZÚR JMK výkresy 1.2 a 1.4 v souladu s platným územním plánem obce Želešice.“, se vyhovuje.

Odůvodnění: 

S ohledem na to, že poloha koridoru D33 dle územního plánu Želešic byla podkladem pro zpracování 
dokumentace pro územní řízení (PUDIS, a.s., 2006), kterou již disponuje SÚS JMK, bylo v ZÚR JMK námitce 
vyhověno v plném rozsahu. Poloha koridoru byla v ZÚR JMK upravena v souladu s Územním plánem Želešic.
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Námitka obce Hostěrádky-Rešov (K056)

Námitka obce Hostěrádky-Rešov, sídlem Hostěrádky-Rešov 212, PSČ 683 52, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 54118/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Hostěrádky-Rešov bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v 
§ 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh
ZÚR JMK) následující námitku: „Žádáme o mírnou úpravu (posunutí) územní rezervy pro koridor přeložky 
silnice II/416 označené v ZÚR JMK jako DR 31 v k.ú. Hostěrádky tak, aby neprocházel přes plochu rybníka
a část zastavěného území obce.“.

Koridor DR31 pro lokalizaci přeložky krajského tahu silnice II/416 byl do 2. Návrhu ZÚR JMK zapracován jako 
územní rezerva a dotýká se správního území obcí Újezd u Brna (ORP Šlapanice), Hostěrádky-Rešov
a Šaratice (obě obce ORP Slavkov u Brna). K pojmu „území rezerva“ jsou v článku (189) textové části ZÚR 
uvedeny požadavky na uspořádání a využití území – vytvořit podmínky pro územní rezervy ploch a koridorů
s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by 
znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Dále z článku (189) textové části vyplývají 
úkoly pro územní plánování – prověřit potřebnost ploch a koridorů územních rezerv pro silniční dopravu 
nadmístního významu, mimo jiné i koridoru DR31. Z výše uvedeného vyplývá, že v ZÚR JMK není vymezován 
koridor pro realizaci přeložky silnice II/416, ale je vymezována pouze územní rezerva pro prověření 
možného budoucího využití území. Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je 
prověření potřebnosti koridorů územních rezerv pro silniční dopravu a případné upřesnění koridorů, nikoliv 
příprava realizace přeložky. Tomu odpovídá i úkol vyplývající z článku (221) textové části 2. Návrhu ZÚR 
JMK, který stanovuje potřebu zpracování územních studií (ÚS) na území kraje; předmětná územní studie
č. 6 nazvaná „ÚS silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna“ se po té stane podkladem pro územní plán obce, 
který zpřesní (zúží) koridor krajského tahu silnice II/416. Do doby vypracování územní studie a upřesnění 
trasy silnice II/416 bude v územním plánu zpřesněn koridor územní rezervy tak, že bude zúžen o zastavěné 
území a vymezen s ohledem na další limity využití území. Nutnost uvedeného řešení je mj. i důsledkem 
rozdílných měřítek, ve kterých jsou jednotlivé dokumentace zpracovávány (ZÚR JMK měřítko 1:100 000, ÚP 
měřítko 1:5 000). S ohledem na možné upřesnění koridoru vymezeného v ZÚR JMK v územním plánu bude 
koridor v ZÚR JMK ponechán v nezměněné podobě až do doby zpracování předmětné územní studie.

Námitky obce Bavory (K058)

Námitky obce Bavory, se sídlem Bavory 9, 692 01, byly zaevidovány na podatelně Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 54153/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/OÚPSŘ.

Předmětné podání obce Bavory bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 
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Z hlediska věcného obsahu bylo v předmětném podání formulováno celkem sedm samostatných námitek. 
Jednotlivé námitky byly vypořádány následovně:

1. námitka „Nesouhlasíme s vymezením koridoru záměru dopravní infrastruktury D65 rychlostní silnice R52 
– body (53) a (54) – a požaduje jeho úplné vypuštění ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále 
jen „ZÚR JMK“)“, se zamítá.

Odůvodnění: 

PÚR ČR 2008 vymezuje koridor pro rychlostní silnici R52 v trase Pohořelice – Mikulov –
Drasenhofen/Rakousko (E461). Důvodem jeho vymezení je zkvalitnění silničního propojení Brno – Vídeň. 
Vazba na rakouskou silniční síť. Součást TEN-T. Koridor pro tuto rychlostní silnici je již přímo vymezen
v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko bez jakýchkoliv úkolů pro ministerstva a jiné ústřední 
správní úřady. Z hlediska rozvoje dálnic a silnic v ČR je rychlostní silnice R52 zakotvena v UV č.741/1999 Sb.
k Návrhu rozvoje dopravních sítí ČR do r. 2010 a sledována k postupné realizaci. V mezinárodních 
souvislostech je silnice R52 součástí evropské sítě E (E461), součástí Transevropského multimodálního 
koridoru, větve VI.B, vymezeného v souladu s mezinárodními dohodami v PÚR ČR 2008 jako součást spojení 
Katowice – Ostrava – Brno – Wien v silničním spojení. Poloha a propojení dopravní cesty ve větvi VI.B 
TEMMK je potvrzeno uzavřenou mezinárodní dohodou mezi Rakouskou spolkovou republikou a vládou ČR
o propojení rakouské dálnice A5 a české rychlostní silnice R52.

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority 
územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. Udržitelný 
rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti 
či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. 

ZÚR JMK prověřovaly záměr R52 ve dvou variantách. Varianty byly posouzeny a vyhodnoceny z hlediska 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky životního prostředí. 
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo a ovzduší byla hodnocena vybraná varianta jako varianta s nižší intenzitou 
působení negativních vlivů. Při vyhodnocování variant bylo postupováno v souladu se stavebním zákonem, 
což dokládá textová část vyhodnocení SEA zejména v kap. A.6, textová část Odůvodnění kap. C.4.1.1 
„Silniční doprava“ str. 49 a textová část HIA kap.4.4.8. „Rychlostní silnice R52“ na str. 100. Doplňujeme, že
v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže
a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na veřejné zdraví v době realizace jednotlivých 
záměrů, nelze předjímat nemožnost stavebně technických či technologických řešení konkrétních záměrů 
naplnit normativní požadavky vztahující se k vlivům záměru na životní prostředí a na veřejné zdraví. 
K namítanému vzniku bariéry a ztížení prostupnosti krajiny viz odůvodnění námitky č. 6. 

Navrhovaná rychlostní silnice R52 je na území obce Bavory vedena podél hranice Chráněné krajinné oblasti 
Pálava, kterou v současné době tvoří stávající silnice I/52. V této části je vymezena III. zóna CHKO, 
nejcennější části tedy nebudou ohroženy. K namítanému ovlivnění rozvoje území podatele, zhoršení 
životního prostředí, ohrožení pohody bydlení občanů obce a narušení turistické atraktivity regionu 
uvádíme, že zástavba obce Bavory (včetně návrhových ploch pro bydlení dle platného územního plánu 
Bavory) je od stávající silnice I/52 vzdálena cca 500m a je odcloněna stávajícím areálem výroby
a navrhovanými plochami občanské vybavenosti, které jsou umístěny v bezprostřední blízkosti silnice I/52. 
Nelze tedy tvrdit, že by rozšířením stávající silnice I/52 na čtyřpruhové uspořádání došlo k ohrožení pohody 
bydlení občanů obce a ovlivnění rozvoje území podatele. V případě výstavby rychlostní silnice lze očekávat 
lepší dopravní dostupnost dotčeného území a tím i nárůst návštěvníků turisticky atraktivního regionu.
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K namítanému zhoršení dopravní obslužnosti obce lze uvést, že rychlostní silnice R52 má být výhledově 
propojena s rakouskou dálnicí A5 a bude sloužit především pro převedení tranzitní dopravy. Stávající silnice 
I/52 byla v 90. letech minulého století budována rovněž pro tranzitní dopravu, nikdy nebyla budována pro 
funkci dopravně obslužnou. V době její realizace nebyly předpokládány vysoké dopravní intenzity, a proto
z hlediska kapacitního byla dostačující dvoupruhová komunikace s úrovňovými křižovatkami. Obec Bavory 
je připojena na silnici I/52 prostřednictvím silnice III/0521 (obec ve svém podání uvádí nesprávně III/42121). 
Úrovňové křižovatky na stávající silnici I/52 jsou již nevyhovující z hlediska bezpečnosti, dochází na nich
k častým dopravním nehodám, a proto je nutná jejich přestavba na mimoúrovňové křižovatky. Podle platné 
ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ a ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích“ mohou být křižovatky umísťovány ve vzdálenosti 4 km od místa odpojovacího
a připojovacího pruhu. Stávající křižovatka silnic I/52×III/0521 nesplňuje požadované vzdálenosti
k předchozí a následující křižovatce, a proto byla vypuštěna. Nesouhlasíme s tvrzení obce Bavory, že dojde 
ke zhoršení obslužnosti, neboť obslužnost obce je zajištěna pomocí doprovodných komunikací stejným 
způsobem jako doposud. Dokonce ani z hlediska možností využití trasy R52 nedochází k zhoršení stávajícího 
stavu. Pokud obyvatel obce Bavory bude chtít využít trasy R52 směrem na Brno, tak se na R52 připojí 
prostřednictvím MÚK Perná a směrem na rakouskou stranu prostřednictvím MÚK Mikulov. 

Odbor dopravy, Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ JMK OD) ve svém stanovisku
k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 
04.05.2011 vydaným pod zn. JMK 62304/2011 k námitce zhoršení dopravní obslužnosti uvedl: Někteří 
podatelé v záměru rychlostní silnice R52 (KrÚ JMK OD není přímo dotčeným orgánem) vidí zhoršení 
dopravní obslužnosti obce s tím, že v současné době je obslužnost zajištěna přímým napojením silnice 
III/42121 na silnici I/52. Spekulují se zhoršením s tím, že se směrem na Brno bude muset projíždět obcí 
Perná (zřejmě je myšleno zastavěné území obce, neboť i v současném stavu je silnice III/42121 na I/52 
napojena na území obce Perná). Opak je však pravdou. Ani směrem na Brno ani na Mikulov nedojde
k zajížďkám. V obou případech se využije silnice II/395 (nevede přes zastavěné území Perné) vedené 
souběžně s R52. Směrem na Brno pak v MÚK Perná může uživatel najet na R52. Směrem na Mikulov pak 
R52 vůbec nevyužije. Zlepšení obslužnosti naopak spočívá v tom, že se do obcí Perná, Bavory, Věstonice, 
Mikulov dostane z Dolních Dunajovic bez kontaktu s tranzitující dopravou, kterou nově zkříží 
mimoúrovňově. Trasy po silnicích II. a III. tř. se neprodlužují. Z hlediska vztahů přenášených sítí silnic II. a III. 
tř. tedy realizace R52 nepředstavuje problém s prodlužováním tras. 

Z hlediska výhledových intenzit nutno podotknout, že do uváděné publikace „Páteřní síť dálnic
a rychlostních silnic v ČR, ŘSD ČR 2009“ nebyl zohledněn nárůst intenzity dopravy, který nastane realizací 
dálnice A5 na území Rakouska a propojením dálnice A5 se silnicí I/52. Z tohoto pohledu byly výhledové 
intenzity správně zohledněny v dokumentaci EIA a na jejich předpokládanou výši byla navržena potřebná 
opatření na ochranu životního prostředí.

Z výše uvedeného je zřejmé, že požadavek obce na vypuštění záměru rychlostní sinice R52 z 2. Návrhu ZÚR 
JMK je neoprávněný.

2. námitka „ZÚR JMK jsou zpracovány nedostatečně a nedostály svému účelu, neboť neobsahují 
vyhodnocení/porovnání různých koncepčních variant silničního spojení Brna s Vídní navzájem. Požadujeme 
doplnění tohoto vyhodnocení s přihlédnutím ke všem dostupným podkladům a studií, které jsou k dané
problematice k dispozici (včetně kontrolních závěrů NKÚ či rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci 
ÚP VÚC Břeclavsko). Porovnání musí obsahovat veškeré aspekty dopravní, environmentální i socio-
ekonomické“., se zamítá.

Odůvodnění: 

PÚR ČR 2008 v odstavci (106) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor pro 
rychlostní silnici R52 v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko (E461). Důvodem jeho vymezení 
je zkvalitnění silničního propojení Brno – Vídeň. Vazba na rakouskou silniční síť. Součást TEN-T. Koridor pro 
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tuto rychlostní silnici je již přímo vymezen v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko bez 
jakýchkoliv úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady. 

Dále PÚR ČR 2008 v odstavci (109) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor 
pro rychlostní silnici R55 v úseku Olomouc – Přerov a dále Napajedla – Uherské Hradiště – Hodonín –
Břeclav – hranice ČR (- Wien). Důvodem je zajištění kvalitativně vyšší úrovně obsluhy území s vysokou 
koncentrací sídel a obyvatel. Součást TEN-T. Úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady je 
prověřit proveditelnost rozvojového záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. 

V PÚR ČR 2008 jsou vymezeny koridory pro dva samostatné záměry rychlostní silnici R52 a rychlostní silnici 
R55 včetně prověření záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. PÚR ČR 2008 tedy stanovila spojení JMK
s Vídní s použitím jak R52 tak R55. 

Je třeba připomenout, že ZÚR dle §36 odst. 3 stavebního zákona zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s PÚR ČR, která koordinuje tvorbu a aktualizaci ZÚR. PÚR ČR je novým nástrojem 
územního plánování, nezbytným pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a koncepcí 
celorepublikového významu, vycházejících a podmiňovaných možnostmi území. PÚR ČR 2008 určuje ve 
stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních
a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní 
podmínky pro naplňování těchto úkolů. Účelem PÚR ČR je konkretizace v zákoně obecně formulovaných 
cílů a úkolů územního plánování s ohledem na souvislosti a problémy v území, které svým významem
a dosahem překračují pravomoci jednotlivých krajů, ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů. 
Zásady se nemohou odchýlit od řešení závazně stanoveného PÚR ČR (§ 31 odst. 4 stavebního zákona). 
Dokládá to i ustanovení § 39 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém je výslovně uvedeno, že ke stanoviskům, 
námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení PÚR, se nepřihlíží.

V souvislosti s úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní orgány v článku (109) PÚR ČR 2008 lze 
aplikovat rozsudek NSS č.j. 8 Ao 5/2010 – 149 ze dne 24.února 2011 v bodě [79] kde soud došel k závěru, že 
se jedná o úkol pro ústřední správní úřad, který opatří relevantní územně plánovací podklady. Teprve 
kladným výsledkem takového prověření by vznikl podklad, který by při další aktualizaci PÚR ČR již umožnil
uložit konkrétní úkol orgánům územního plánování. 

Lze rovněž poukázat na neprovázanost záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice s rakouskou silniční sítí. 
Rakouská strana potvrdila svoje dlouhodobé stanovisko, vyjádřené již při jednání ve Valticích v r. 1999. 
V dopise rakouského Ministerstva dopravy z 02.03.2011 ve věci silničního spojení Rakouska a ČR se uvádí: 
„V Rakousku se v r. 2011 uskutečnilo vyhodnocení všech velkých infrastrukturních projektů, zejména priorit, 
které byly vyvozeny z výstavby vysoce důležité silniční sítě. Severní dálnice A5 byla ve výsledku tohoto 
hodnocení klasifikována jako jeden ze tří prioritních strategických projektů…/…bude severní dálnice A5 
vybudována ve dvou částech. Mezi 2013 a 2016 bude zcela dokončen úsek Schrick-Poysbrunn, v severním 
úseku ke státním hranicím s ČR má být nejprve vybudován dvoupruhový obchvat Drasenhofenu v letech 
2015-2017, který bude zcela dokončen po časovém sesouladění s výstavbou R52 v ČR…“. 

K namítanému neposouzení koncepčních variant na které poukazoval již Nejvyšší kontrolní úřad, veřejný 
ochránce práv a NSS ve svém rozsudku č.j. 3 Ao 1/2007 – 210 uvádíme:

Cílem kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu bylo prověřit, zda příprava silničního spojení Brno –
Vídeň (R52) dává předpoklad k efektivní realizaci investic, včetně vyhodnocení rizik pro financování této 
investice prostřednictvím operačního programu Doprava. V materiálu je posuzována koncepční příprava 
R52, kterou zajišťuje Ministerstvo dopravy a v závěrečném shrnutí a vyhodnocení je pak poukazováno na 
nedostatky v činnosti Ministerstva dopravy. Vzhledem k tomu, že pro pořizování a vydávání ZÚR je závazná 
PÚR ČR 2008 nebyl tento materiál při pořizování ZÚR JMK využit. 
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K rozsudku č.j. 3 Ao 1/2007 – 210, kterým byl zrušen ÚP VÚC Břeclavska uvádíme, že důvodem zrušení byl 
nesprávný postup při vydání stanoviska dotčeného orgánu, a to Ministerstva životního prostředí, které při 
vydávání svého stanoviska nepostupovalo dle zákona č.100/2001 Sb. 

V rozsudku je dále zdůrazněna nutnost zpracovat a posoudit varianty řešení, jedná-li se o zásah do evropsky 
významné lokality či ptačí oblasti (zákon č. 114/1992 Sb.). Jak je uvedeno v bodě 167 rozsudku, zákon
č. 114/1992 Sb. vyžaduje variantní zpracování a posouzení vždy, dojde-li orgán ochrany přírody k závěru, že 
nelze vyloučit negativní vliv územně plánovací dokumentace na evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. Cílem zpracování variantního řešení u koncepcí, resp. v nich obsažených záměrů, je přitom negativní 
vliv na evropsky významné lokality vyloučit, a není-li vyloučení možné, alespoň zmírnit. 

Při pořízení ZÚR JMK byl koridor rychlostní silnice R52 posuzován variantně a byl též z hlediska svých vlivů 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti hodnocen v rámci tzv. naturového posouzení (s výsledkem 
potenciálního negativního vlivu). Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území Natura 2000 ve svém závěru uvádí: 
„Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že předložená koncepce Zásady územního rozvoje Jihomoravského 
kraje nemá významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a to vzhledem k tomu, že 
neobsahuje záměry s významně negativním vlivem ani územní rezervy, které nejsou vymezeny v rozsahu, 
který zachová možnost řešení bez negativního vlivu nebo s nejmenším možným negativním vlivem na území 
Natura 2000, a pro které je nemožné přijmout potřebná kompenzační opatření.“ V tomto ohledu je 
podstatné souhlasné stanovisko MŽP k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (dokumentace SEA) ze 
dne 22.08.2011, č.j. 57971/ENV/11.

Veřejný ochránce práv v roce 2007 a 2008 řešil podnět ve věci posouzení postupu úřadů v rámci 
přípravných fází projednávání záměru výstavby kapacitního silničního spojení Brna a Vídně. V dané věci dne 
26.04.2007 vydal závěrečné stanovisko, kde konstatoval, že trvá na aktivitě úřadů v tom, aby 1) porovnaly 
dopravní, ekonomické a ekologické parametry variant kapacitního spojení Brno – Vídeň. Dopisem ze dne 
07.02.2008 veřejný ochránce práv uzavřel šetření ve věci podnětu. V dopise shrnul vyjádření KrÚ JMK, 
Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy
a Správy CHKO Pálava k jeho závěrečnému stanovisku a v celkovém shrnutí mimo jiné uvedl cit.: „…považuji 
dosud vedenou polemiku o možnosti, resp. nutnosti řádného posouzení obou variant trasy R52, za 
uzavřenou s tím, že v tomto směru byl na jedné straně učiněn jasný příslib ministra dopravy o prověření 
obou variant trasy této významné komunikace,…“. Závěrem dopisu veřejný ochránce práv konstatoval, že je 
povinností Ministerstva dopravy ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí řádně a pro veřejnost 
transparentním způsobem porovnat dopravní, ekonomické a ekologické parametry variant kapacitního 
spojení Brno – Vídeň, tak jako to vyplývá i z požadavků prezentovaných Evropskou komisí. Dále 
předpokládal, že by mělo být trvalou snahou státních úřadů, zejména pak ústředních orgánů státní správy 
na úrovni ministerstev, aby se s jeho poznatky formou souhrnných zpráv seznámily a ve své činnosti se 
zdrželi těch postupů, které v těchto zprávách opakovaně kritizoval. 

V souladu s tímto závěrem nechalo v roce 2008 Ministerstvo dopravy zpracovat „Komparativní studii R52 
Pohořelice – Mikulov – hranice ČR/Rakousko a R55 Břeclav (D2) – hranice ČR/Rakousko“, která porovnala 
dopravní, ekonomické a ekologické parametry variant kapacitního spojení Brno – Vídeň. Na základě této 
studie byla jako nejvhodnější varianta trasy doporučena k realizaci varianta R52 Pohořelice – Mikulov –
hranice ČR/Rakousko. Tato varianta byla rovněž zahrnuta do připravované PÚR ČR 2008 (schválena 
usnesením Vlády ČR ze dne 20. července 2009 č.929). V rámci projednávání této dokumentace s dotčenými 
orgány nemělo Ministerstvo životního prostředí k vymezení záměru R52 podstatné připomínky. Požadovalo 
však doplnění článku (109) R55 takto cit.: „Úsek Olomouc – Přerov a dále Napajedla – Uherské Hradiště –
Hodonín – Břeclav – Poštorná/Reintal. Úsek prochází rozvojovou osou OS11 Lipník nad Bečvou – Přerov –
Zlín/Otrokovice – Břeclav – Wien.“ Požadavek Ministerstva životního prostředí akceptovalo Ministerstvo pro 
místní rozvoj dohodnutou úpravou textu. Ve schválené PÚR ČR 2008 je pak záměr rychlostní silnice R55 
vymezen dle požadavků Ministerstva životního prostředí s úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní 
úřady cit.: „Prověřit proveditelnost rozvojového záměru v úseku R55 Břeclav – st.hranice.“ Záměr rychlostní 
silnice R52 zůstal v PÚR ČR 2008 vymezen beze změn. 



190

KrÚ JMK konstatuje, že propojení ČR s Rakouskou republikou je veřejným zájmem, který musí deklarovat 
stát, a to v tomto případě prostřednictvím PÚR ČR 2008. PÚR ČR 2008 je nástrojem územního plánování
a určuje požadavky a rámce pro konkretizaci ve stavebním zákoně obecně uváděných úkolů územního 
plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Z uvedeného vyplývá, že KrÚ JMK 
při posuzování 2. Návrhu ZÚR JMK postupoval v souladu jak s PÚR ČR 2008 tak se závěry veřejného 
ochránce práv. 

Pro hodnocení předpokládané účinnosti navrhovaných koridorů a variant silniční infrastruktury 
Jihomoravského kraje v úrovni ZÚR JMK nechal KrÚ JMK zpracovat „Model silniční dopravy pro výhledovou 
síť JMK“. Výhledová komunikační síť Jihomoravského kraje byla prověřována ve třech koncepčních 
variantách – „Optimální“, „Alternativní“ a „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Pro prověření, hodnocení
a návrh koridorů silniční infrastruktury v ZÚR JMK byly využity výsledky modelování dopravního zatížení 
výhledové sítě Jihomoravského kraje pro rok 2030 v koncepční variantě „Optimální“, která zahrnuje 
všechny zásadní změny mající významný vliv na zatížení komunikační sítě, a to ve variantách, případně 
vzájemných kombinacích. V případě zapracování všech prověřovaných variant dle modelování do ZÚR JMK 
by musely být zásady zpracovány v koncepčních variantách, což by bylo v rozporu se schváleným Zadáním 
ZÚR JMK, ve kterém zpracování koncepčních variant nebylo požadováno. Součástí dokumentace „Model 
silniční dopravy pro výhledovou síť JMK“ bylo rovněž vyhodnocení alternativních koncepčních variant 
silničního spojení Brno – Vídeň (ve třech variantách), které bylo zohledněno v návrhu dopravní 
infrastruktury, promítnutém v ZÚR JMK (viz str. 27 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK).

Navrhovaná koncepce komunikační sítě dle studie ing. Strnada (2007) nejblíže odpovídá koncepční variantě 
„Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Závěry modelování dopravy v rámci ZÚR JMK nebyly v souladu se 
závěry předmětného posouzení Ing. Strnada a proto nemohly být z uvedeného důvodu v ZÚR JMK 
zohledněny. Ke studii ing. Strnada (2007) uvedlo MD, že studie uvádí vykonstruované souvislosti mezi 
komunikacemi, které nemají vazbu (např. R52, I/55, JVT). Proklamovaná úspora 30 mld. nebyla prokázána. 
Koncepce ZÚR je podložena dopravním modelováním (viz výše) a sčítáním dopravy. 

Text na str. 27 – 32 Odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK, na něhož odkazuje odůvodnění námitky v bodě 4, se
v žádném případě netýká posouzení variant, ale jedná se o shrnutí charakteristiky základní koncepce 
rozvoje dopravní infrastruktury v jednotlivých modelech a variantách silniční dopravy pro výhledovou síť 
JMK a jako takový logicky nemůže obsahovat vyhodnocení dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví. Co 
se týče porovnání celkových nákladů jednotlivých variant včetně výdajů na související stavby a opatření 
není tato problematika předmětem řešení ZÚR.

Ve zmiňované Deklaraci Zastupitelstva Jihomoravského kraje není v usnesení podle zákona o krajích odkaz 
na žádné ustanovení stavebního zákona, který je zákonem speciálním vůči zákonu o krajích při pořizování 
ZÚR. Zastupitelstvo kraje vyjádřilo usnesením svůj názor obecně bez přímé vazby či odkazu na proces 
pořizování, a proto není ani možné jej jednoznačně vztáhnout na proces pořizování. Schválením takovýchto 
usnesení nemůže tedy docházet k podjatosti ve vztahu k procesu pořizování ZÚR JMK. Zadání ZÚR se tímto 
usnesením neměnilo a proces pořizování pokračoval nadále podle stavebního zákona. 

Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české rychlostní silnice R52
a rakouské dálnice A 5 na česko-rakouských státních hranicích (Vídeň, 23. 1. 2009) (vyhlášena pod
č. 40/2009 Sb. m. s.) je mezinárodní smlouvou tzv. vládní kategorie, která nepodléhá ratifikaci a nevyžaduje 
souhlas Parlamentu nebo souhlas daný v referendu, jejíž sjednávání přenesl prezident republiky podle čl. 61 
odst. 1 písm. b) Ústavy (rozhodnutím vyhlášeným pod č. 144/1993 Sb.) na vládu a která upravuje otázky 
přesahující rámec působnosti ministerstva či jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele je člen 
vlády nebo jehož řízením je člen vlády pověřen.

Závěrem lze uvést, že rychlostní silnice R52 je součástí akcí, potvrzených usnesením vlády č. 741/1999
v rámci materiálu Návrh rozvoje dopravních sítí ČR do r. 2010 a potvrzena PÚR ČR 2008. Je potvrzena 
rovněž UV č.735/2008 a UV 713/2010.
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ZÚR JMK prověřovaly jak záměr R52, a to ve dvou variantách, tak záměr R55 v úseku Břeclav – st. hranice ve 
třech variantách. Varianty rychlostní silnice R52 a R55 byly posouzeny a vyhodnoceny z hlediska dopravně 
inženýrských kritérií, předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky životního prostředí (pozn. u všech 
variant v úseku R55 Břeclav – st. hranice byl konstatován významný negativní vliv na lokality Natura 2000). 
Při vyhodnocování variant bylo postupováno v souladu se stavebním zákonem což dokládá textová část 
vyhodnocení SEA zejména v kap. A.6, textová část Odůvodnění str. 49 a 59 a textová část HIA na str. 100
a 113.

Z výše uvedeného je zřejmé, že požadavek obce na doplnění vyhodnocení/porovnání různých koncepčních 
variant dálničního spojení Brna s Vídní je neopodstatněný.

3. námitka „Kvůli neposouzení variant silničního spojení Brna s Vídní (viz předchozí námitka) jsou ZÚR JMK
v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR 2008“).“, se zamítá. 

Odůvodnění:

K problematice posuzování variant jsme se již vyjádřili u námitky č. 2. Zcela souhlasíme s odůvodněním 
námitky v bodě 1 cit.: „...výše uvedené usnesení vlády ukládá pro každý rozvojový záměr prověření
a vyhodnocení variant...“. Záměry z PÚR ČR 2008 nebyly automaticky převzaty do ZÚR JMK. Jak jsme již 
uvedli k námitce č. 2 ZÚR JMK prověřovaly jak záměr R52, a to ve dvou variantách, tak záměr R55 v úseku 
Břeclav – st. hranice ve třech variantách. Varianty rychlostní silnice R52 a R55 byly posouzeny
a vyhodnoceny z hlediska dopravně inženýrských kritérií, předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky 
životního prostředí (pozn. u všech variant v úseku R55 Břeclav – st. hranice byl konstatován významný 
negativní vliv na lokality Natura 2000). Při vyhodnocování variant bylo postupováno v souladu se stavebním 
zákonem což dokládá textová část vyhodnocení SEA zejména v kap. A.6, textová část Odůvodnění str. 49
a 59 a textová část HIA na str. 100 a 113.

Bod 2 odůvodnění námitky směřuje spíše k oprávněnosti vymezení R52 v PÚR ČR 2008. 
Pouze konstatujeme, že platná PÚR ČR 2008 je závazná pro pořizování a vydávání ZÚR (§ 31 odst. 4 
stavebního zákona). Záměr rychlostní silnice R52 v PÚR ČR 2008 byl hodnocen v rámci SEA. Pro úplnost 
dodáváme, že na tento záměr bylo vydáno rovněž souhlasné stanovisko EIA.

S uváděným usnesením NSS v bodě 3 odůvodnění námitky je ZÚR JMK v souladu. V souladu s výňatkem
z předmětného usnesení byly záměry rychlostní silnice R52 a R55 v úseku Břeclav – st. hranice vyhodnoceny
a posouzeny ve variantách viz výše a nebyly tedy automaticky převzaty z PÚR ČR 2008. V případě 
zapracování všech prověřovaných variant dle modelování do ZÚR JMK by musely být zásady zpracovány
v koncepčních variantách, což by bylo v rozporu se schváleným Zadáním ZÚR JMK, ve kterém zpracování 
koncepčních variant nebylo požadováno.

Z výše uvedeného je zřejmé, že námitka obce, že ZÚR JMK jsou kvůli neposouzení variant silničního spojení 
Brna s Vídní v rozporu s PÚR ČR 2008, je neoprávněná.

4. námitka „ZÚR JMK, včetně části Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jsou zpracovány značně 
nevyváženě, a to ve prospěch výstavby nových komunikací a na úkor sociální a environmentálního pilíře 
včetně negativních dopadů na zdraví a pohodu obyvatel kraje. Taktéž část SEA je zpracována způsobem, 
který marginalizuje vlivy silničních staveb na životní prostředí a veřejné zdraví a naopak nepřiměřeně 
nadhodnocuje jejich údajný a ve většině případů zcela nedoložený přínos.“, se zamítá. 

Odůvodnění:

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních 
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podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority 
územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. Udržitelný 
rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti 
či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení územím z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad expozice, 
charakterizace rizika atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí být 
provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 

Zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentace HIA je součástí dokumentace SEA. 
Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

V návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže
a kvality ovzduší jako významných determinantů vlivů na zdraví v době projednávání realizace jednotlivých 
záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétního 
záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. Z těchto důvodů nelze ani 
předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná protihluková opatření, 
budou hlukové limity splněny, a to v návaznosti na očekávanou hlukovou zátěž, v současné době 
nespecifikovatelnou. 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při realizaci záměru připustit nesplnění požadavku právních 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivu na životní 
prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.. Základním 
předpokladem souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazů o reálném předpokladu dodržení požadavku 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Dokumentace SEA vyhodnotila přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní 
prostředí, dokumentace HIA z hlediska vlivů na veřejné zdraví. Pro porovnání variant záměrů byla využita 
kritéria a podmínky pro rozhodování, zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území aniž by 
jakkoliv byl některý z nich upřednostňován. V tomto konkrétním případě je porovnání variant rychlostní 
silnice R52 uvedeno na str. 53 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK. 

Na str. 175 dokumentace SEA je uveden výčet záměrů s potenciálně významnými negativními vlivy 
(hodnocení -2) z pohledu migrace zvěře a fragmentace krajiny. Navrhovaná rychlostní silnice R52 respektuje 
stávající stopu již existující dopravní cesty (silnice I/52) a proto nebyl při hodnocení záměru identifikován
z pohledu fragmentace krajiny a migrace zvěře potenciálně významný negativní vliv s označením -2. Na str. 
181 dokumentace SEA je obecně zmíněno cit.: „V tomto území budou ve směru sever – jih procházet 3 
významné dopravní stavby (R52, D2, VRT), které lze z hlediska migrace zvěře považovat za nepropustné 
bariéry.“ Není zde však uvedeno, že záměr R52 byl vyhodnocen jako potenciálně významný negativní
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z tohoto hlediska. Nejedná se tedy o rozpor v dokumentaci SEA, jak je uváděno v odůvodnění námitky. V 
dokumentaci SEA v kap. A7 „Popis opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných 
nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí“ jsou navržena plánovaná opatření. V 
projektových opatřeních společných je mimo jiné uvedeno opatření pro omezení negativních vlivů 
fragmentace krajiny a populací, a to s předstihem v podrobném měřítku řešit zajištění prostupnosti 
liniových dopravních staveb ve smyslu metodiky AOPK ČR (metodická příručka k zajištění průchodnosti 
dálničních komunikací pro volně žijící živočichy). Na problém je tedy v dokumentaci SEA poukázáno a je 
navrženo opatření. Výstupy z dokumentace SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK viz článek (54) textové 
části návrhu ZÚR JMK.

ZÚR koordinují zájmy v území, tj. i veřejné zájmy. Rozvoj železniční dopravy má v kompetenci Ministerstvo 
dopravy, integrovaný dopravní systém Jihomoravský kraj. V odůvodnění týkajícím se neumožnění 
dostatečného rozvoje a podpory železniční dopravy a podpory veřejné dopravy není uvedeno, v čem tato 
nedostatečnost spočívá. Námitka je nekonkrétní a není tedy možné na ni adekvátně reagovat. Pouze lze 
uvést, že rozvojem železniční dopravy a podporou veřejné dopravy se 2. Návrh ZÚR JMK zabývá dostatečně
a to na str. 35 v kap. D.1.2 „Železniční doprava“ a na str. 42 v kap. „Integrovaný dopravní systém“ textové 
části návrhu ZÚR JMK. Nutno dodat, že ZÚR netvoří koncepci veřejné dopravy.

K namítané nedostatečnému posouzení vlivů záměru rychlostní silnice R52 na lokality soustavy Natura 2000 
uvádíme, že hodnoceny byly jednotlivé záměry koncepce, a to podle tabulky, stupnice významnosti vlivů 
(str. 18 oddílu B „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území Natura 2000“). U záměru rychlostní silnice R52 byl 
konstatován možný negativní vliv. Na str. 27 oddílu B je k záměrům, u kterých byl konstatován možný 
negativní vliv uvedeno, že cit.: „V daném měřítku na základě dostupných informací o záměru a výskytu 
předmětů ochrany nebylo možné určit významnost vlivu. Vliv bude přinejmenším mírný, není však vyloučeno, 
že při podrobném hodnocení vlivů na EVL a PO bude určen jako významně negativní. Vliv musí být podrobně 
vyhodnocen v procesu dalšího posuzování záměrů, tedy na úrovni územního plánu, posléze na projektové 
úrovni v procesu EIA. Je velmi pravděpodobné, že existuje technické řešení těchto záměrů, které významně 
negativní vliv nemá.“ Závěrem oddílu B je uvedeno cit.: „…hodnocení vyplývá, že předložená koncepce 
„Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“ nemá významný negativní vliv na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti, a to vzhledem k tomu, že neobsahuje záměry s významně negativním vlivem……“. 
Vzhledem k tomu, že se kompenzační opatření přijímají pouze v případě, že ZÚR mají negativní vliv na 
území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, považujeme tuto námitku za bezpředmětnou.

Výsledné řešení ZÚR JMK bylo potvrzeno vydaným souhlasným stanoviskem Ministerstva životního 
prostředí ke 2. Návrhu ZÚR JMK vydané podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
(stanovisko SEA) č.j.: 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011. 

Závěrem lze konstatovat, že 2. Návrh ZÚR JMK včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj byl zpracován 
po obsahové stránce v souladu se stavebním zákonem. 

5. námitka „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahuje na několika místech ničím nedoložená či 
neúplná tvrzení, která postrádají oporu v realitě. Požadujeme tato místa buď doplnit a opravit anebo zcela 
vypustit.“, se zamítá. 

Odůvodnění:

Zpracovatel SEA hodnotil záměr R52 komplexně a tedy pokud ve své práci uvádí, že R52 odvádí tranzitní 
dopravu mimo zastavěné území, tak tím bylo míněno především odvedení tranzitní dopravy mimo město 
Mikulov. V žádném případě tím nebylo míněno odvedení tranzitní dopravy z obce Bavory. Podstatný rozdíl 
mezi rychlostní silnicí a silnicí I. třídy je v normových parametrech, jedná se o povolenou rychlost
a vzdálenost křižovatek. Bezpečnost dopravy u směrově dělených komunikací je mnohonásobně vyšší, než
u dvoupruhových směrově nedělených komunikací, kde daleko častěji dochází k haváriím. U rychlostních 
silnic je povinnost budovat mimoúrovňové křižovatky v minimální vzdálenosti 4 km, u silnic I. třídy jsou 
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budovány stykové křižovatky ve vzdálenosti 2 km, pokud trasa prochází extravilánem. V případě Mikulova je 
trasa stávající silnice I/52 vedena intravilánem, a proto je umožněno připojení objektů v blízkosti silnice 
I/52. Výstavbou rychlostní silnice R52 je sledováno nejen kapacitní hledisko (propojení dálnice A5
a rychlostní silnice R52), ale především hledisko bezpečnosti silničního provozu společně s hlediskem 
ochrany životního prostředí. Nelze souhlasit s uvedeným tvrzením, že v blízkosti R52 budou budovány další 
objekty z důvodů snadné dostupnosti na R52, neboť u rychlostních silnic není povoleno přímé připojení 
objektů, ty lze dopravně obsloužit pouze prostřednictvím vybudovaných mimoúrovňových křižovatek. 
Hodnocení SEA záměru R52 bylo provedeno v souladu s platným zákonem. Pro trasu R52 v úseku 
Pohořelice – Mikulov – státní hranice bylo zpracováno podrobnější hodnocení tzv. „dokumentací EIA“
a souhlas se záměrem byl potvrzen v roce 2005 vydáním souhlasného Stanoviska MŽP. 

Výsledné řešení ZÚR JMK bylo potvrzeno vydaným souhlasným stanoviskem Ministerstva životního 
prostředí ke 2. Návrhu ZÚR JMK vydané podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
(stanovisko SEA) č.j.: 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011. 

Požadavek obce na doplnění a opravu Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je neoprávněný.

6. námitka „ZÚR JMK jako celek vůbec neberou v úvahu ekonomickou stránku navrhovaného řešení
a celkové dopady na obyvatele Jihomoravského kraje. Požadujeme proto doplnění kalkulace nákladů
u variantně zpracovaných/vyhodnocených záměrů a doplnění vyhodnocení vlivů záměrů na soudržnost 
obyvatel území.“, se zamítá. 

Odůvodnění:

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority 
územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. Udržitelný 
rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti 
či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na stav a vývoj území je 
provedeno v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. podle vybraných sledovaných jevů obsažených v Územně 
analytických podkladech Jihomoravského kraje (dále jen ÚAP JMK). Do hodnocení jsou zahrnuty všechny 
hlavní tématické okruhy ÚAP tj. horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena životního prostředí, 
ochrana přírody a krajiny, ZPF a PUPFL, veřejná dopravní a technická infrastruktura, sociodemografické 
podmínky, rekreace, hospodářské podmínky viz kap. C „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na stav a vývoj území 
podle vybraných sledovaných jevů obsažených v ÚAP“ textové části Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
udržitelný rozvoj území.

Ekonomická stránka navrhovaného řešení tj. doplnění kalkulace nákladů u variantně 
zpracovaných/vyhodnocených záměrů není součástí řešení v 2. Návrhu ZÚR JMK. Tato problematika je plně
v kompetenci Ministerstva dopravy, jako dotčeného orgánu ve smyslu zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění. Ke studii ing. Strnada jsme se již vyjádřili v odůvodnění k námitce č. 2 (viz 
výše).

K namítanému snížení průchodnosti území a nepropustné bariéře v krajině je nutno poznamenat, 
že předmětným územím prochází již dnes stávající silnice I/52. Obec Bavory je připojena na silnici I/52 
prostřednictvím silnice III/42121. Úrovňové křižovatky na stávající silnici I/52 jsou již nevyhovující z hlediska 
bezpečnosti, dochází na nich k častým dopravním nehodám, a proto je nutná jejich přestavba na 
mimoúrovňové křižovatky. Nesouhlasíme s tvrzení obce Bavory, že dojde ke snížení průchodnosti území, 
neboť obslužnost obce bude zajištěna pomocí doprovodných komunikací stejným způsobem jako doposud. 
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Námitka týkající se snížení kupní ceny nemovitostí (především rodinných domů, zahrádek) je 
neopodstatněná. Zástavba obce Bavory (včetně návrhových ploch pro bydlení dle platného územního plánu 
Bavory) je od stávající silnice I/52 vzdálena cca 500m a je odcloněna stávajícím areálem výroby
a navrhovanými plochami občanské vybavenosti, které jsou umístěny v bezprostřední blízkosti silnice I/52.
Nelze tedy tvrdit, že by rozšířením stávající silnice I/52 na čtyřpruhové uspořádání došlo ke snížení kupní 
ceny nemovitostí.

7. námitka „Stanoviska dotčených orgánů k ZÚR JMK jsou neúplná. Požadujeme proto jejich revizi
a doplnění ve smyslu výše uvedených argumentů. Plné znění (včetně odůvodnění) – viz příloha č. K 58.“, se 
zamítá. 

Odůvodnění:

Protože požadavky na posouzení variant silničního spojení Brna s Vídní a posouzení/vyhodnocení variant 
koncepcí dálniční sítě v Jihomoravském kraji se dotýkají vlivů koncepce na životní prostředí, zaujalo k nim 
MŽP postoj v rámci stanoviska MŽP podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
k vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na životní prostředí (stanovisko SEA). Ve stanovisku MŽP č.j.: 
57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011, ministerstvo vydalo souhlasné stanovisko ke 2. Návrhu ZÚR JMK a v části 
Podmínky stanoviska, část A nepožaduje posouzení variant silničního spojení Brna s Vídní
a posouzení/vyhodnocení variant koncepcí dálniční sítě v Jihomoravském kraji, jak je uplatňováno
v námitce.

K bodu odůvodnění, že stanovisko MMR dle § 38 stavebního zákona je nedostatečné, neboť pořizovatele 
neupozorňuje na nedostatky ZÚR JMK a ani na nesoulad s PÚR ČR 2008 je nutno konstatovat, že se nejedná
o stanovisko dotčeného orgánu ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, které je závazným 
podkladem pro opatření obecné povahy vydávaná podle tohoto zákona, ale jedná se o stanovisko 
ministerstva jako ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování, tedy „nadřízeného orgánu“. U 
tohoto stanoviska tudíž není možný přezkum podle správního řádu. Jak je zřejmé z předchozích bodů 
tohoto odůvodnění a ze stanoviska MMR, ZÚR JMK jsou v souladu s PÚR ČR 2008. 

Námitky obce Dolní Dunajovice (K059)

Námitky obce Dolní Dunajovice, se sídlem Dolní Dunajovice, 691 85, byly zaevidovány na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 54151/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ.

Předmětné podání obce Dolní Dunajovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v 
§ 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Z hlediska věcného obsahu bylo v předmětném podání formulováno celkem sedm samostatných námitek. 
Jednotlivé námitky byly vypořádány následovně:

1. námitka „Nesouhlasíme s vymezením koridoru záměru dopravní infrastruktury D65 rychlostní silnice R52 
– body (53) a (54) – a požaduje jeho úplné vypuštění ze ZÚR JMK.“ se zamítá.



196

Odůvodnění: 

PÚR ČR 2008 vymezuje koridor pro rychlostní silnici R52 v trase Pohořelice – Mikulov –
Drasenhofen/Rakousko (E461). Důvodem jeho vymezení je zkvalitnění silničního propojení Brno – Vídeň. 
Vazba na rakouskou silniční síť. Součást TEN-T. Koridor pro tuto rychlostní silnici je již přímo vymezen
v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko bez jakýchkoliv úkolů pro ministerstva a jiné ústřední 
správní úřady. Z hlediska rozvoje dálnic a silnic v ČR je rychlostní silnice R52 zakotvena v UV č.741/1999 Sb.
k Návrhu rozvoje dopravních sítí ČR do r. 2010 a sledována k postupné realizaci. V mezinárodních 
souvislostech je silnice R52 součástí evropské sítě E (E461), součástí Transevropského multimodálního 
koridoru, větve VI.B, vymezeného v souladu s mezinárodními dohodami v PÚR ČR 2008 jako součást spojení 
Katowice – Ostrava – Brno – Wien v silničním spojení. Poloha a propojení dopravní cesty ve větvi VI.B 
TEMMK je potvrzeno uzavřenou mezinárodní dohodou mezi Rakouskou spolkovou republikou a vládou ČR
o propojení rakouské dálnice A5 a české rychlostní silnice R52.

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority 
územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. Udržitelný 
rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti 
či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. 

ZÚR JMK prověřovaly záměr R52 ve dvou variantách. Varianty byly posouzeny a vyhodnoceny z hlediska 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky životního prostředí. 
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo a ovzduší byla hodnocena vybraná varianta jako varianta s nižší intenzitou 
působení negativních vlivů. Při vyhodnocování variant bylo postupováno v souladu se stavebním zákonem, 
což dokládá textová část vyhodnocení SEA zejména v kap. A.6, textová část Odůvodnění kap. C.4.1.1 
„Silniční doprava“ str. 49 a textová část HIA kap.4.4.8. „Rychlostní silnice R52“ na str. 100. Doplňujeme, že
v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže
a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na veřejné zdraví v době realizace jednotlivých 
záměrů, nelze předjímat nemožnost stavebně technických či technologických řešení konkrétních záměrů 
naplnit normativní požadavky vztahující se k vlivům záměru na životní prostředí a na veřejné zdraví. 
K namítanému vzniku bariéry a ztížení prostupnosti krajiny viz odůvodnění námitky č. 6. 

Navrhovaná rychlostní silnice R52 je vedena podél hranice Chráněné krajinné oblasti Pálava, kterou
v současné době tvoří stávající silnice I/52. V této části je vymezena III. zóna CHKO, nejcennější části tedy 
nebudou ohroženy. Nutno dodat, že správní území obce Dolní Dunajovice leží mimo Chráněnou krajinnou 
oblast Pálava. K namítanému ovlivnění rozvoje území podatele, zhoršení životního prostředí, ohrožení 
pohody bydlení občanů obce a narušení turistické atraktivity regionu uvádíme, že zástavba obce Dolní 
Dunajovice (včetně návrhových ploch pro bydlení dle platného územního plánu) je od stávající silnice I/52 
vzdálena cca 700m. Nelze tedy tvrdit, že by rozšířením stávající silnice I/52 na čtyřpruhové uspořádání došlo
k ohrožení pohody bydlení občanů obce a ovlivnění rozvoje území podatele. V případě výstavby rychlostní 
silnice lze očekávat lepší dopravní dostupnost dotčeného území a tím i nárůst návštěvníků turisticky 
atraktivního regionu.

K namítanému zhoršení dopravní obslužnosti obce lze uvést, že rychlostní silnice R52 má být výhledově 
propojena s rakouskou dálnicí A5 a bude sloužit především pro převedení tranzitní dopravy. Stávající silnice 
I/52 byla v 90. letech minulého století budována rovněž pro tranzitní dopravu, nikdy nebyla budována pro 
funkci dopravně obslužnou. V době její realizace nebyly předpokládány vysoké dopravní intenzity, a proto
z hlediska kapacitního byla dostačující dvoupruhová komunikace s úrovňovými křižovatkami. Obec Dolní 
Dunajovice je připojena na silnici I/52 prostřednictvím silnice III/4147. Úrovňové křižovatky na stávající 
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silnici I/52 jsou již nevyhovující z hlediska bezpečnosti, dochází na nich k častým dopravním nehodám,
a proto je nutná jejich přestavba na mimoúrovňové křižovatky. Podle platné ČSN 73 6101 „Projektování 
silnic a dálnic“ a ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“ mohou být křižovatky 
umísťovány ve vzdálenosti 4 km od místa odpojovacího a připojovacího pruhu. Stávající křižovatka silnic 
I/52×III/42121 (připojení od Dolních Dunajovic III/4147, ve směru od Perné III/42112) nesplňuje 
požadované vzdálenosti k předchozí a následující křižovatce, a proto byla vypuštěna. Nesouhlasíme
s tvrzení obce Dolní Dunajovice, že dojde ke zhoršení obslužnosti, neboť obslužnost obce je zajištěna 
pomocí doprovodných komunikací stejným způsobem jako doposud. Dokonce ani z hlediska možností 
využití trasy R52 nedochází k zhoršení stávajícího stavu. Pokud obyvatel obce Dolní Dunajovice bude chtít 
využít trasy R52 směrem na Brno, tak se na R52 připojí prostřednictvím MÚK Perná a směrem na rakouskou 
stranu prostřednictvím MÚK Mikulov. 

Odbor dopravy, Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ JMK OD) ve svém stanovisku
k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne
04.05.2011 vydaným pod zn. JMK 62304/2011 k námitce zhoršení dopravní obslužnosti uvedl: Někteří 
podatelé v záměru rychlostní silnice R52 (KrÚ JMK OD není přímo dotčeným orgánem) vidí zhoršení 
dopravní obslužnosti obce s tím, že v současné době je obslužnost zajištěna přímým napojením silnice 
III/42121 na silnici I/52. Spekulují se zhoršením s tím, že se směrem na Brno bude muset projíždět obcí 
Perná (zřejmě je myšleno zastavěné území obce, neboť i v současném stavu je silnice III/42121 na I/52 
napojena na území obce Perná). Opak je však pravdou. Ani směrem na Brno ani na Mikulov nedojde
k zajížďkám. V obou případech se využije silnice II/395 (nevede přes zastavěné území Perné) vedené 
souběžně s R52. Směrem na Brno pak v MÚK Perná může uživatel najet na R52. Směrem na Mikulov pak 
R52 vůbec nevyužije. Zlepšení obslužnosti naopak spočívá v tom, že se do obcí Perná, Bavory, Věstonice, 
Mikulov dostane z Dolních Dunajovic bez kontaktu s tranzitující dopravou, kterou nově zkříží 
mimoúrovňově. Trasy po silnicích II. a III. tř. se neprodlužují. Z hlediska vztahů přenášených sítí silnic II. a III. 
tř. tedy realizace R52 nepředstavuje problém s prodlužováním tras. 

Z hlediska výhledových intenzit nutno podotknout, že do uváděné publikace „Páteřní síť dálnic
a rychlostních silnic v ČR, ŘSD ČR 2009“ nebyl zohledněn nárůst intenzity dopravy, který nastane realizací 
dálnice A5 na území Rakouska a propojením dálnice A5 se silnicí I/52. Z tohoto pohledu byly výhledové 
intenzity správně zohledněny v dokumentaci EIA a na jejich předpokládanou výši byla navržena potřebná 
opatření na ochranu životního prostředí.

Z výše uvedeného je zřejmé, že požadavek obce na vypuštění záměru rychlostní sinice R52 z 2. Návrhu ZÚR 
JMK je neoprávněný.

2. námitka „ZÚR JMK jsou zpracovány nedostatečně a nedostály svému účelu, neboť neobsahují 
vyhodnocení/porovnání různých koncepčních variant silničního spojení Brna s Vídní navzájem. Požadujeme 
doplnění tohoto vyhodnocení s přihlédnutím ke všem dostupným podkladům a studií, které jsou k dané 
problematice k dispozici (včetně kontrolních závěrů NKÚ či rozhodnutí NSS ve věci ÚP VÚC Břeclavsko). 
Porovnání musí obsahovat veškeré aspekty dopravní, environmentální i socio-ekonomické.“ se zamítá.

Odůvodnění: 

PÚR ČR 2008 v odstavci (106) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor pro 
rychlostní silnici R52 v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko (E461). Důvodem jeho vymezení 
je zkvalitnění silničního propojení Brno – Vídeň. Vazba na rakouskou silniční síť. Součást TEN-T. Koridor pro 
tuto rychlostní silnici je již přímo vymezen v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko bez 
jakýchkoliv úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady. 

Dále PÚR ČR 2008 v odstavci (109) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor 
pro rychlostní silnici R55 v úseku Olomouc – Přerov a dále Napajedla – Uherské Hradiště – Hodonín –
Břeclav – hranice ČR (- Wien). Důvodem je zajištění kvalitativně vyšší úrovně obsluhy území s vysokou 
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koncentrací sídel a obyvatel. Součást TEN-T. Úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady je 
prověřit proveditelnost rozvojového záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. 

V PÚR ČR 2008 jsou vymezeny koridory pro dva samostatné záměry rychlostní silnici R52 a rychlostní silnici 
R55 včetně prověření záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. PÚR ČR 2008 tedy stanovila spojení JMK
s Vídní s použitím jak R52 tak R55. 

Je třeba připomenout, že ZÚR dle §36 odst. 3 stavebního zákona zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s PÚR ČR, která koordinuje tvorbu a aktualizaci ZÚR. PÚR ČR je novým nástrojem 
územního plánování, nezbytným pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a koncepcí 
celorepublikového významu, vycházejících a podmiňovaných možnostmi území. PÚR ČR 2008 určuje ve 
stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních
a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní 
podmínky pro naplňování těchto úkolů. Účelem PÚR ČR je konkretizace v zákoně obecně formulovaných 
cílů a úkolů územního plánování s ohledem na souvislosti a problémy v území, které svým významem
a dosahem překračují pravomoci jednotlivých krajů, ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů. 
Zásady se nemohou odchýlit od řešení závazně stanoveného PÚR ČR (§ 31 odst. 4 stavebního zákona). 
Dokládá to i ustanovení § 39 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém je výslovně uvedeno, že ke stanoviskům, 
námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení PÚR, se nepřihlíží.

V souvislosti s úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní orgány v článku (109) PÚR ČR 2008 lze 
aplikovat rozsudek NSS č.j. 8 Ao 5/2010 – 149 ze dne 24.února 2011 v bodě [79] kde soud došel k závěru, že 
se jedná o úkol pro ústřední správní úřad, který opatří relevantní územně plánovací podklady. Teprve 
kladným výsledkem takového prověření by vznikl podklad, který by při další aktualizaci PÚR ČR již umožnil 
uložit konkrétní úkol orgánům územního plánování. 

Lze rovněž poukázat na neprovázanost záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice s rakouskou silniční sítí. 
Rakouská strana potvrdila svoje dlouhodobé stanovisko, vyjádřené již při jednání ve Valticích v r. 1999. 
V dopise rakouského Ministerstva dopravy z 02.03.2011 ve věci silničního spojení Rakouska a ČR se uvádí: 
„V Rakousku se v r. 2011 uskutečnilo vyhodnocení všech velkých infrastrukturních projektů, zejména priorit, 
které byly vyvozeny z výstavby vysoce důležité silniční sítě. Severní dálnice A5 byla ve výsledku tohoto 
hodnocení klasifikována jako jeden ze tří prioritních strategických projektů…/…bude severní dálnice A5 
vybudována ve dvou částech. Mezi 2013 a 2016 bude zcela dokončen úsek Schrick-Poysbrunn, v severním 
úseku ke státním hranicím s ČR má být nejprve vybudován dvoupruhový obchvat Drasenhofenu v letech 
2015-2017, který bude zcela dokončen po časovém sesouladění s výstavbou R52 v ČR…“. 

K namítanému neposouzení koncepčních variant na které poukazoval již Nejvyšší kontrolní úřad, veřejný 
ochránce práv a NSS ve svém rozsudku č.j. 3 Ao 1/2007 – 210 uvádíme:

Cílem kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu bylo prověřit, zda příprava silničního spojení Brno –
Vídeň (R52) dává předpoklad k efektivní realizaci investic, včetně vyhodnocení rizik pro financování této 
investice prostřednictvím operačního programu Doprava. V materiálu je posuzována koncepční příprava 
R52, kterou zajišťuje Ministerstvo dopravy a v závěrečném shrnutí a vyhodnocení je pak poukazováno na 
nedostatky v činnosti Ministerstva dopravy. Vzhledem k tomu, že pro pořizování a vydávání ZÚR je závazná 
PÚR ČR 2008 nebyl tento materiál při pořizování ZÚR JMK využit. 

K rozsudku č.j. 3 Ao 1/2007 – 210, kterým byl zrušen ÚP VÚC Břeclavska uvádíme, že důvodem zrušení byl 
nesprávný postup při vydání stanoviska dotčeného orgánu, a to Ministerstva životního prostředí, které při 
vydávání svého stanoviska nepostupovalo dle zákona č.100/2001 Sb. 

V rozsudku je dále zdůrazněna nutnost zpracovat a posoudit varianty řešení, jedná-li se o zásah do evropsky 
významné lokality či ptačí oblasti (zákon č. 114/1992 Sb.). Jak je uvedeno v bodě 167 rozsudku, zákon
č. 114/1992 Sb. vyžaduje variantní zpracování a posouzení vždy, dojde-li orgán ochrany přírody k závěru, že 
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nelze vyloučit negativní vliv územně plánovací dokumentace na evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. Cílem zpracování variantního řešení u koncepcí, resp. v nich obsažených záměrů, je přitom negativní 
vliv na evropsky významné lokality vyloučit, a není-li vyloučení možné, alespoň zmírnit. 

Při pořízení ZÚR JMK byl koridor rychlostní silnice R52 posuzován variantně a byl též z hlediska svých vlivů 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti hodnocen v rámci tzv. naturového posouzení (s výsledkem 
potenciálního negativního vlivu). Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území Natura 2000 ve svém závěru uvádí: 
„Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že předložená koncepce Zásady územního rozvoje Jihomoravského 
kraje nemá významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a to vzhledem k tomu, že 
neobsahuje záměry s významně negativním vlivem ani územní rezervy, které nejsou vymezeny v rozsahu, 
který zachová možnost řešení bez negativního vlivu nebo s nejmenším možným negativním vlivem na území 
Natura 2000, a pro které je nemožné přijmout potřebná kompenzační opatření.“ V tomto ohledu je 
podstatné souhlasné stanovisko MŽP k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (dokumentace SEA) ze 
dne 22.08.2011, č.j. 57971/ENV/11.

Veřejný ochránce práv v roce 2007 a 2008 řešil podnět ve věci posouzení postupu úřadů v rámci 
přípravných fází projednávání záměru výstavby kapacitního silničního spojení Brna a Vídně. V dané věci dne 
26.04.2007 vydal závěrečné stanovisko, kde konstatoval, že trvá na aktivitě úřadů v tom, aby 1) porovnaly 
dopravní, ekonomické a ekologické parametry variant kapacitního spojení Brno – Vídeň. Dopisem ze dne 
07.02.2008 veřejný ochránce práv uzavřel šetření ve věci podnětu. V dopise shrnul vyjádření KrÚ JMK, 
Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy
a Správy CHKO Pálava k jeho závěrečnému stanovisku a v celkovém shrnutí mimo jiné uvedl cit.: „…považuji 
dosud vedenou polemiku o možnosti, resp. nutnosti řádného posouzení obou variant trasy R52, za 
uzavřenou s tím, že v tomto směru byl na jedné straně učiněn jasný příslib ministra dopravy o prověření 
obou variant trasy této významné komunikace,…“. Závěrem dopisu veřejný ochránce práv konstatoval, že je 
povinností Ministerstva dopravy ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí řádně a pro veřejnost 
transparentním způsobem porovnat dopravní, ekonomické a ekologické parametry variant kapacitního 
spojení Brno – Vídeň, tak jako to vyplývá i z požadavků prezentovaných Evropskou komisí. Dále 
předpokládal, že by mělo být trvalou snahou státních úřadů, zejména pak ústředních orgánů státní správy 
na úrovni ministerstev, aby se s jeho poznatky formou souhrnných zpráv seznámily a ve své činnosti se 
zdrželi těch postupů, které v těchto zprávách opakovaně kritizoval. 

V souladu s tímto závěrem nechalo v roce 2008 Ministerstvo dopravy zpracovat „Komparativní studii R52 
Pohořelice – Mikulov – hranice ČR/Rakousko a R55 Břeclav (D2) – hranice ČR/Rakousko“, která porovnala 
dopravní, ekonomické a ekologické parametry variant kapacitního spojení Brno – Vídeň. Na základě této 
studie byla jako nejvhodnější varianta trasy doporučena k realizaci varianta R52 Pohořelice – Mikulov –
hranice ČR/Rakousko. Tato varianta byla rovněž zahrnuta do připravované PÚR ČR 2008 (schválena 
usnesením Vlády ČR ze dne 20. července 2009 č.929). V rámci projednávání této dokumentace s dotčenými 
orgány nemělo Ministerstvo životního prostředí k vymezení záměru R52 podstatné připomínky. Požadovalo 
však doplnění článku (109) R55 takto cit.: „Úsek Olomouc – Přerov a dále Napajedla – Uherské Hradiště –
Hodonín – Břeclav – Poštovná/Reintal. Úsek prochází rozvojovou osou OS11 Lipník nad Bečvou – Přerov –
Zlín/Otrokovice – Břeclav – Wien.“ Požadavek Ministerstva životního prostředí akceptovalo Ministerstvo pro 
místní rozvoj dohodnutou úpravou textu. Ve schválené PÚR ČR 2008 je pak záměr rychlostní silnice
R55 vymezen dle požadavků Ministerstva životního prostředí s úkolem pro ministerstva a jiné ústřední 
správní úřady cit.: „Prověřit proveditelnost rozvojového záměru v úseku R55 Břeclav – st.hranice.“ Záměr 
rychlostní silnice R52 zůstal v PÚR ČR 2008 vymezen beze změn. 

KrÚ JMK konstatuje, že propojení ČR s Rakouskou republikou je veřejným zájmem, který musí deklarovat 
stát, a to v tomto případě prostřednictvím PÚR ČR 2008. PÚR ČR 2008 je nástrojem územního plánování
a určuje požadavky a rámce pro konkretizaci ve stavebním zákoně obecně uváděných úkolů územního 
plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Z uvedeného vyplývá, že KrÚ JMK 
při posuzování 2. Návrhu ZÚR JMK postupoval v souladu jak s PÚR ČR 2008 tak se závěry veřejného 
ochránce práv. 
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Pro hodnocení předpokládané účinnosti navrhovaných koridorů a variant silniční infrastruktury 
Jihomoravského kraje v úrovni ZÚR JMK nechal KrÚ JMK zpracovat „Model silniční dopravy pro výhledovou 
síť JMK“. Výhledová komunikační síť Jihomoravského kraje byla prověřována ve třech koncepčních 
variantách – „Optimální“, „Alternativní“ a „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Pro prověření, hodnocení
a návrh koridorů silniční infrastruktury v ZÚR JMK byly využity výsledky modelování dopravního zatížení 
výhledové sítě Jihomoravského kraje pro rok 2030 v koncepční variantě „Optimální“, která zahrnuje 
všechny zásadní změny mající významný vliv na zatížení komunikační sítě, a to ve variantách, případně 
vzájemných kombinacích. V případě zapracování všech prověřovaných variant dle modelování do ZÚR JMK 
by musely být zásady zpracovány v koncepčních variantách, což by bylo v rozporu se schváleným Zadáním 
ZÚR JMK, ve kterém zpracování koncepčních variant nebylo požadováno. Součástí dokumentace „Model 
silniční dopravy pro výhledovou síť JMK“ bylo rovněž vyhodnocení alternativních koncepčních variant 
silničního spojení Brno – Vídeň (ve třech variantách), které bylo zohledněno v návrhu dopravní 
infrastruktury, promítnutém v ZÚR JMK (viz str. 27 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK).

Navrhovaná koncepce komunikační sítě dle studie ing. Strnada (2007) nejblíže odpovídá koncepční variantě 
„Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Závěry modelování dopravy v rámci ZÚR JMK nebyly v souladu se 
závěry předmětného posouzení Ing. Strnada a proto nemohly být z uvedeného důvodu v ZÚR JMK 
zohledněny. Ke studii ing. Strnada (2007) uvedlo MD, že studie uvádí vykonstruované souvislosti mezi 
komunikacemi, které nemají vazbu (např. R52, I/55, JVT). Proklamovaná úspora 30 mld. nebyla prokázána. 
Koncepce ZÚR je podložena dopravním modelováním (viz výše) a sčítáním dopravy. 

Text na str. 27 – 32 Odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK, na něhož odkazuje odůvodnění námitky v bodě 4, se
v žádném případě netýká posouzení variant, ale jedná se o shrnutí charakteristiky základní koncepce 
rozvoje dopravní infrastruktury v jednotlivých modelech a variantách silniční dopravy pro výhledovou síť 
JMK a jako takový logicky nemůže obsahovat vyhodnocení dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví. Co 
se týče porovnání celkových nákladů jednotlivých variant včetně výdajů na související stavby a opatření 
není tato problematika předmětem řešení ZÚR.

Ve zmiňované Deklaraci Zastupitelstva Jihomoravského kraje není v usnesení podle zákona o krajích odkaz 
na žádné ustanovení stavebního zákona, který je zákonem speciálním vůči zákonu o krajích při pořizování 
ZÚR. Zastupitelstvo kraje vyjádřilo usnesením svůj názor obecně bez přímé vazby či odkazu na proces 
pořizování, a proto není ani možné jej jednoznačně vztáhnout na proces pořizování. Schválením takovýchto 
usnesení nemůže tedy docházet k podjatosti ve vztahu k procesu pořizování ZÚR JMK. Zadání ZÚR se tímto 
usnesením neměnilo a proces pořizování pokračoval nadále podle stavebního zákona. 

Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české rychlostní silnice R52
a rakouské dálnice A 5 na česko-rakouských státních hranicích (Vídeň, 23. 1. 2009) (vyhlášena pod
č. 40/2009 Sb. m. s.) je mezinárodní smlouvou tzv. vládní kategorie, která nepodléhá ratifikaci a nevyžaduje 
souhlas Parlamentu nebo souhlas daný v referendu, jejíž sjednávání přenesl prezident republiky podle čl. 61 
odst. 1 písm. b) Ústavy (rozhodnutím vyhlášeným pod č. 144/1993 Sb.) na vládu a která upravuje otázky 
přesahující rámec působnosti ministerstva či jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele je člen 
vlády nebo jehož řízením je člen vlády pověřen.

Závěrem lze uvést, že rychlostní silnice R52 je součástí akcí, potvrzených usnesením vlády č. 741/1999
v rámci materiálu Návrh rozvoje dopravních sítí ČR do r. 2010 a potvrzena PÚR ČR 2008. Je potvrzena 
rovněž UV č.735/2008 a UV 713/2010.

ZÚR JMK prověřovaly jak záměr R52, a to ve dvou variantách, tak záměr R55 v úseku Břeclav – st. hranice ve 
třech variantách. Varianty rychlostní silnice R52 a R55 byly posouzeny a vyhodnoceny z hlediska dopravně 
inženýrských kritérií, předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky životního prostředí (pozn. u všech 
variant v úseku R55 Břeclav – st. hranice byl konstatován významný negativní vliv na lokality Natura 2000). 
Při vyhodnocování variant bylo postupováno v souladu se stavebním zákona což dokládá textová část 
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vyhodnocení SEA zejména v kap. A.6, textová část Odůvodnění str. 49 a 59 a textová část HIA na str. 100
a 113.

Z výše uvedeného je zřejmé, že požadavek obce na doplnění vyhodnocení/porovnání různých koncepčních 
variant dálničního spojení Brna s Vídní je neoprávněný.

3. námitka „Kvůli neposouzení variant silničního spojení Brna s Vídní (viz předchozí námitka) jsou ZÚR JMK
v rozporu s PÚR ČR 2008.“ se zamítá.

Odůvodnění:

K problematice posuzování variant jsme se již vyjádřili u námitky č. 2. Zcela souhlasíme s odůvodněním 
námitky v bodě 1 cit.: „...výše uvedené usnesení vlády ukládá pro každý rozvojový záměr prověření
a vyhodnocení variant...“. Záměry z PÚR ČR 2008 nebyly automaticky převzaty do ZÚR JMK. Jak jsme již 
uvedli k námitce č. 2 ZÚR JMK byly prověřovány jak záměr R52, a to ve dvou variantách, tak záměr R55
v úseku Břeclav – st. hranice ve třech variantách. Varianty rychlostní silnice R52 a R55 byly posouzeny
a vyhodnoceny z hlediska dopravně inženýrských kritérií, předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky 
životního prostředí (pozn. u všech variant v úseku R55 Břeclav – st. hranice byl konstatován významný 
negativní vliv na lokality Natura 2000). Při vyhodnocování variant bylo postupováno v souladu se stavebním 
zákonem což dokládá textová část vyhodnocení SEA zejména v kap. A.6, textová část Odůvodnění str. 49
a 59 a textová část HIA na str. 100 a 113.

Bod 2 odůvodnění námitky směřuje spíše k oprávněnosti vymezení R52 v PÚR ČR 2008. 
Pouze konstatujeme, že platná PÚR ČR 2008 je závazná pro pořizování a vydávání ZÚR (§ 31 odst. 4 
stavebního zákona). Záměr rychlostní silnice R52 v PÚR ČR 2008 byl hodnocen v rámci SEA. Pro úplnost 
dodáváme, že na tento záměr bylo vydáno rovněž souhlasné stanovisko EIA.

S uváděným usnesením NSS v bodě 3 odůvodnění námitky je ZÚR JMK v souladu. V souladu s výňatkem
z předmětného usnesení byly záměry rychlostní silnice R52 a R55 v úseku Břeclav – st. hranice vyhodnoceny
a posouzeny ve variantách viz výše a nebyly tedy automaticky převzaty z PÚR ČR 2008. V případě 
zapracování všech prověřovaných variant dle modelování do ZÚR JMK by musely být zásady zpracovány
v koncepčních variantách, což by bylo v rozporu se schváleným Zadáním ZÚR JMK, ve kterém zpracování 
koncepčních variant nebylo požadováno.

Z výše uvedeného je zřejmé, že námitka obce, že ZÚR JMK jsou kvůli neposouzení variant silničního spojení 
Brna s Vídní v rozporu s PÚR ČR 2008, je neoprávněná.

4. námitka „ZÚR JMK, včetně části Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jsou zpracovány značně 
nevyváženě, a to ve prospěch výstavby nových komunikací a na úkor sociálního a environmentálního pilíře 
včetně negativních dopadů na zdraví a pohodu obyvatel kraje. Taktéž část SEA je zpracována způsobem, 
který marginalizuje vlivy silničních staveb na životní prostředí a veřejné zdraví a naopak nepřiměřeně 
nadhodnocuje jejich údajný a ve většině případů zcela nedoložený přínos.“ se zamítá.

Odůvodnění:

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority 
územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. Udržitelný 
rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti 
či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. 
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Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení územím z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad expozice, 
charakterizace rizika atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí být 
provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 

Zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentace HIA je součástí dokumentace SEA. 
Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

V návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže
a kvality ovzduší jako významných determinantů vlivů na zdraví v době projednávání realizace jednotlivých 
záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétního 
záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. Z těchto důvodů nelze ani 
předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná protihluková opatření, 
budou hlukové limity splněny, a to v návaznosti na očekávanou hlukovou zátěž, v současné době 
nespecifikovatelnou. 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při realizaci záměru připustit nesplnění požadavku právních 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivu na životní 
prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.. Základním 
předpokladem souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazů o reálném předpokladu dodržení požadavku 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Dokumentace SEA vyhodnotila přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní 
prostředí, dokumentace HIA z hlediska vlivů na veřejné zdraví. Pro porovnání variant záměrů byla využita 
kritéria a podmínky pro rozhodování, zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území aniž by 
jakkoliv byl některý z nich upřednostňován. V tomto konkrétním případě je porovnání variant rychlostní 
silnice R52 uvedeno na str. 53 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK. 

Na str. 175 dokumentace SEA je uveden výčet záměrů s potenciálně významnými negativními vlivy 
(hodnocení -2) z pohledu migrace zvěře a fragmentace krajiny. Navrhovaná rychlostní silnice R52 respektuje 
stávající stopu již existující dopravní cesty (silnice I/52) a proto nebyl při hodnocení záměru identifikován
z pohledu fragmentace krajiny a migrace zvěře potenciálně významný negativní vliv s označením -2. Na str. 
181 dokumentace SEA je obecně zmíněno cit.: „V tomto území budou ve směru sever – jih procházet 3 
významné dopravní stavby (R52, D2, VRT), které lze z hlediska migrace zvěře považovat za nepropustné 
bariéry.“ Není zde však uvedeno, že záměr R52 byl vyhodnocen jako potenciálně významný negativní
z tohoto hlediska. Nejedná se tedy o rozpor v dokumentaci SEA, jak je uváděno v odůvodnění námitky. V 
dokumentaci SEA v kap. A7 „Popis opatření pro přecházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo 
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí“ jsou navržena plánovaná opatření. V 
projektových opatřeních společných je mimo jiné uvedeno opatření pro omezení negativních vlivů 
fragmentace krajiny a populací, a to s předstihem v podrobném měřítku řešit zajištění prostupnosti 
liniových dopravních staveb ve smyslu metodiky AOPK ČR (metodická příručka k zajištění průchodnosti 
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dálničních komunikací pro volně žijící živočichy). Na problém je tedy v dokumentaci SEA poukázáno a je 
navrženo opatření. Výstupy z dokumentace SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK viz článek (54) textové 
části návrhu ZÚR JMK.

ZÚR koordinují zájmy v území, tj. i veřejné zájmy. Rozvoj železniční dopravy má v kompetenci Ministerstvo 
dopravy, integrovaný dopravní systém Jihomoravský kraj. V odůvodnění týkajícím se neumožnění 
dostatečného rozvoje a podpory železniční dopravy a podpory veřejné dopravy není uvedeno, v čem tato 
nedostatečnost spočívá. Námitka je nekonkrétní a není tedy možné na ni adekvátně reagovat. Pouze lze 
uvést, že rozvojem železniční dopravy a podporou veřejné dopravy se 2. Návrh ZÚR JMK zabývá dostatečně
a to na str. 35 v kap. D.1.2 „Železniční doprava“ a na str. 42 v kap. „Integrovaný dopravní systém“ textové 
části návrhu ZÚR JMK. Nutno dodat, že ZÚR netvoří koncepci veřejné dopravy.

K namítané nedostatečnému posouzení vlivů záměru rychlostní silnice R52 na lokality soustavy Natura 2000 
uvádíme, že hodnoceny byly jednotlivé záměry koncepce, a to podle tabulky, stupnice významnosti vlivů 
(str. 18 oddílu B „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území Natura 2000“). U záměru rychlostní silnice R52 byl 
konstatován možný negativní vliv. Na str. 27 oddílu B je k záměrům, u kterých byl konstatován možný 
negativní vliv uvedeno, že cit.: „V daném měřítku na základě dostupných informací o záměru a výskytu 
předmětů ochrany nebylo možné určit významnost vlivu. Vliv bude přinejmenším mírný, není však vyloučeno, 
že při podrobném hodnocení vlivů na EVL a PO bude určen jako významně negativní. Vliv musí být podrobně 
vyhodnocen v procesu dalšího posuzování záměrů, tedy na úrovni územního plánu, posléze na projektové 
úrovni v procesu EIA. Je velmi pravděpodobné, že existuje technické řešení těchto záměrů, které významně 
negativní vliv nemá.“ Závěrem oddílu B je uvedeno cit.: „…hodnocení vyplývá, že předložená koncepce 
„Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“ nemá významný negativní vliv na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti, a to vzhledem k tomu, že neobsahuje záměry s významně negativním vlivem…“. 
Vzhledem k tomu, že se kompenzační opatření přijímají pouze v případě, že ZÚR mají negativní vliv na 
území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, považujeme tuto námitku za bezpředmětnou.

Výsledné řešení ZÚR JMK bylo potvrzeno vydaným souhlasným stanoviskem Ministerstva životního 
prostředí ke 2. Návrhu ZÚR JMK vydané podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
(stanovisko SEA) č.j.: 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011. 

Závěrem lze konstatovat, že 2. Návrh ZÚR JMK včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj byl zpracován 
po obsahové stránce v souladu se stavebním zákonem. 

5. námitka „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahuje na několika místech ničím nedoložená či 
úplná tvrzení, která postrádají oporu v realitě. Požadujeme tato místa buď doplnit a opravit anebo zcela 
vypustit.“ se zamítá.

Odůvodnění:

Zpracovatel SEA hodnotil záměr R52 komplexně a tedy pokud ve své práci uvádí, že R52 odvádí tranzitní 
dopravu mimo zastavěné území, tak tím bylo míněno především odvedení tranzitní dopravy mimo město 
Mikulov. V žádném případě tím nebylo míněno odvedení tranzitní dopravy z obce Dolní Dunajovice. 
Podstatný rozdíl mezi rychlostní silnicí a silnicí I. třídy je v normových parametrech, jedná se o povolenou 
rychlost a vzdálenost křižovatek. Bezpečnost dopravy u směrově dělených komunikací je mnohonásobně 
vyšší, než u dvoupruhových směrově nedělených komunikací, kde daleko častěji dochází k haváriím. 
U rychlostních silnic je povinnost budovat mimoúrovňové křižovatky v minimální vzdálenosti 4 km, u silnic I. 
třídy jsou budovány stykové křižovatky ve vzdálenosti 2 km, pokud trasa prochází extravilánem. V případě 
Mikulova je trasa stávající silnice I/52 vedena intravilánem, a proto je umožněno připojení objektů
v blízkosti silnice I/52. Výstavbou rychlostní silnice R52 je sledováno nejen kapacitní hledisko (propojení 
dálnice A5 a rychlostní silnice R52), ale především hledisko bezpečnosti silničního provozu společně
s hlediskem ochrany životního prostředí. Nelze souhlasit s uvedeným tvrzením, že v blízkosti R52 budou 
budovány další objekty z důvodů snadné dostupnosti na R52, neboť u rychlostních silnic není povoleno 
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přímé připojení objektů, ty lze dopravně obsloužit pouze prostřednictvím vybudovaných mimoúrovňových 
křižovatek. Hodnocení SEA záměru R52 bylo provedeno v souladu s platným zákonem. Pro trasu R52
v úseku Pohořelice – Mikulov – státní hranice bylo zpracováno podrobnější hodnocení tzv. „dokumentací 
EIA“ a souhlas se záměrem byl potvrzen v roce 2005 vydáním souhlasného Stanoviska MŽP. 

Výsledné řešení ZÚR JMK bylo potvrzeno vydaným souhlasným stanoviskem Ministerstva životního 
prostředí ke 2. Návrhu ZÚR JMK vydané podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
(stanovisko SEA) č.j.: 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011. 

Požadavek na doplnění a opravu Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je neoprávněný.

6. námitka „ZÚR JMK jako celek vůbec neberou v úvahu ekonomickou stránku navrhovaného řešení
a celkové dopady na obyvatele Jihomoravského kraje. Požadujeme proto doplnění kalkulace nákladů
u variantně zpracovaných/vyhodnocených záměrů a doplnění vyhodnocení vlivů záměrů na soudržnost 
obyvatel území.“ se zamítá.

Odůvodnění:

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority 
územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. Udržitelný 
rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti 
či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na stav a vývoj území je 
provedeno v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. podle vybraných sledovaných jevů obsažených v Územně 
analytických podkladech Jihomoravského kraje (dále jen ÚAP JMK). Do hodnocení jsou zahrnuty všechny 
hlavní tématické okruhy ÚAP tj. horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena životního prostředí, 
ochrana přírody a krajiny, ZPF a PUPFL, veřejná dopravní a technická infrastruktura, sociodemografické 
podmínky, rekreace, hospodářské podmínky viz kap. C „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na stav a vývoj území 
podle vybraných sledovaných jevů obsažených v ÚAP“ textové části Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
udržitelný rozvoj území.

Ekonomická stránka navrhovaného řešení tj. doplnění kalkulace nákladů u variantně 
zpracovaných/vyhodnocených záměrů není součástí řešení v 2. Návrhu ZÚR JMK. Tato problematika je plně
v kompetenci Ministerstva dopravy, jako dotčeného orgánu ve smyslu zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění. Ke studii ing. Strnada jsme se již vyjádřili v odůvodnění k námitce č. 2 (viz 
výše).

K namítanému snížení průchodnosti území a nepropustné bariéře v krajině je nutno poznamenat, 
že předmětným územím prochází již dnes stávající silnice I/52. Obec Dolní Dunajovice je připojena na silnici 
I/52 prostřednictvím silnice III/42121. Úrovňové křižovatky na stávající silnici I/52 jsou již nevyhovující
z hlediska bezpečnosti, dochází na nich k častým dopravním nehodám, a proto je nutná jejich přestavba na 
mimoúrovňové křižovatky. Nesouhlasíme s tvrzení obce Dolní Dunajovice, že dojde ke snížení průchodnosti 
území, neboť obslužnost obce bude zajištěna pomocí doprovodných komunikací stejným způsobem jako 
doposud. 

Námitka týkající se snížení kupní ceny nemovitostí (především rodinných domů, zahrádek) je 
neopodstatněná. Zástavba obce Dolní Dunajovice (včetně návrhových ploch pro bydlení dle platného 
územního plánu) je od stávající silnice I/52 vzdálena cca 700m. Nelze tedy tvrdit, že by rozšířením stávající 
silnice I/52 na čtyřpruhové uspořádání došlo ke snížení kupní ceny nemovitostí.
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7. námitka „Stanoviska dotčených orgánů k ZÚR JMK jsou neúplná. Požadujeme proto jejich revizi
a doplnění ve smyslu výše uvedených argumentů.“ se zamítá.

Odůvodnění:

Protože požadavky na posouzení variant silničního spojení Brna s Vídní a posouzení/vyhodnocení variant 
koncepcí dálniční sítě v Jihomoravském kraji se dotýkají vlivů koncepce na životní prostředí, zaujalo k nim 
MŽP postoj v rámci stanoviska MŽP podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
k vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na životní prostředí (stanovisko SEA). Ve stanovisku MŽP č.j.: 
57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011, ministerstvo vydalo souhlasné stanovisko ke 2. Návrhu ZÚR JMK a v části 
Podmínky stanoviska, část A nepožaduje posouzení variant silničního spojení Brna s Vídní
a posouzení/vyhodnocení variant koncepcí dálniční sítě v Jihomoravském kraji, jak je uplatňováno
v námitce.

K bodu odůvodnění, že stanovisko MMR dle § 38 stavebního zákona je nedostatečné, neboť pořizovatele 
neupozorňuje na nedostatky ZÚR JMK a ani na nesoulad s PÚR ČR 2008 je nutno konstatovat, že se nejedná
o stanovisko dotčeného orgánu ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, které je závazným 
podkladem pro opatření obecné povahy vydávaná podle tohoto zákona, ale jedná se o stanovisko 
ministerstva jako ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování, tedy „nadřízeného orgánu“. U 
tohoto stanoviska tudíž není možný přezkum podle správního řádu. Jak je zřejmé z předchozích bodů 
tohoto odůvodnění a ze stanoviska MMR, ZÚR JMK jsou v souladu s PÚR ČR 2008.

Námitka obce Nebovidy (K060)

Námitka obce Nebovidy, se sídlem Nebovidy 78, 664 48  Moravany u Brna, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04. 2011, pod č.j. JMK 53840/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Nebovidy bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK) následující námitku: „Nesouhlasíme s vymezením koridoru záměru dopravní infrastruktury D10 
Jihozápadní tangenty (JZT) – body (65) a (66) – a požadují jeho úplné vypuštění ze ZUR JMK“

Obecná část:

V ZÚR JMK prověřený a vymezený koridor Jihozápadní tangenty (dále jen JZT), napadený podatelem, je 
dlouhodobým záměrem, který prověřila řada územně plánovacích podkladů, zejména Generel dopravy 
Jihomoravského kraje, Územní prognóza Jihomoravského kraje, Územní studie v oblasti jihozápadně města 
Brna, Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a Model silniční dopravy pro výhledovou síť 
Jihomoravského kraje. 

JZT je součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol pro územní 
plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit územní podmínky 
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pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti s rozvojem komerční zóny 
Brno-jih“. 

Nutnost řešení silniční sítě jižně dálnice D1 byla vyvolána rozvojem města Brna jižním směrem, zejména 
výstavbou komerčních zón v území. Z hlediska řešení silniční sítě města Brna a okolí (území Brněnské 
aglomerace) je podstatné respektování systému třístupňové ochrany území, zejména zastavěných území, 
před tranzitní dopravou

ZÚR JMK řeší zajištění ochranného dopravního systému Brněnské aglomerace v území jižně dálnice D1 
doplněním tangent k městu Brnu, a to JZT, Jižní tangenty (dále jen JT), které představují propojení dálnic D1
a D2 ve směru západ – jih a zároveň zkapacitnění dálnice D1 rozšířením na šestipruhové uspořádání v úseku 
Kývalka – Holubice. Na jižní tangentu v MÚK JT – D2 může navázat Jihovýchodní tangenta (dále jen JVT). 

Koridor JZT prochází mezi MÚK Bosonohy a MÚK Modřice a funguje jako dopravní propojení dálnice D1 (ze 
směru Praha Brno) a navrhované rychlostní silnici R43 (ze směru Moravská Třebová – Brno) se silnicí R52 
(která zkvalitní dopravní tah Brno Vídeň). Významný je navazující koridor JT v úseku JZT - D2 propojující 
silnici R52 s dálnicí D2. Navazující koridor JVT v úseku dálnice D2 – dálnice D1. 

ZÚR JMK prověřily koridor JZT jako nejvýznamnější část ochranného systému silniční sítě nadmístního 
významu jižně dálnice D1. Tento poznatek byl potvrzen Ministerstvem dopravy, které je v tomto případě 
dotčeným orgánem ve smyslu § 37 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

ZÚR JMK prověřily záměr JZT ve třech variantách rychlostní čtyřpruhové silnice, včetně MÚK a všech 
souvisejících staveb, a to:

- ve variantě „nulové“ - jako koridor Brno (D1) – Rajhrad (R52), ve které dochází k přenesení silnice R52 
do silnice I/52 a ulice Vídeňské na území města Brna, 

- ve variantě „Modřické“ jako koridor v úseku Troubsko (D1) – Rajhrad (R52), 

- ve variantě „Želešické“, jako koridor Troubsko (D1) – Syrovice (R52). 

Reálnost variant byla detailně prověřena v Územní studii oblasti Jihozápadně města Brna (uvedená studie 
prověřila celkem 9 variant JZT + variantu nulovou). ZÚR JMK prověřily vlivy variant JZT na životní prostředí 
(dokumentace SEA) a na veřejné zdraví (dokumentace HIA). Dokumentaci zpracovávaly autorizované osoby
s příslušnou autorizací, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí ČR. Varianty koridoru JZT byly v ZÚR 
JMK vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí a z hlediska veřejného zdraví a také z hledisek 
vytvářejících synergický efekt tzv. „udržitelnosti rozvoje území“ (ve smyslu stavebního zákona, přílohy ke 
stavebnímu zákonu a prováděcích vyhlášek a jejich příloh a předpisů souvisejících). 

Bylo prověřeno, že „nulová“ varianta je na základě prověření v ZÚR JMK nereálná s ohledem na dopady do 
území, neboť předpokládá úpravu silnice I. třídy (I/52) na rychlostní silnici v ulici Vídeňské. Tím vyvolává 
změny v dopravní obslužnosti a zatížení okolních obcí a městských částí silniční dopravou, vyvolává potřebu 
realizace nové technické a dopravní infrastruktury především z důvodu nutnosti dodržení parametrů 
závazných pro rychlostní silnici (např. zrušení silničních kolektorů v ulici Vídeňské, nové komunikace a nové 
tramvajové trati, znemožnění realizace MÚK Moravanská umožňující obsluhu rozsáhlého přilehlého území) 
apod. Důvodem odmítnutí „nulové varianty je rovněž další zvýšení emisní a hlukové zátěže z dopravy
v dotčeném území podél stávajících komunikací (dálnice D1 + ul. Vídeňská). 

Varianta „Modřická“ a varianta „Želešická“ vycházejí z hlediska výhodnosti po porovnání v zásadě podobně, 
avšak varianta Modřická má některé výhodnější parametry (dává vyšší dopravní účinnost, je kratší, 
ovlivňuje obytná území v menší míře a chová se šetrněji ke stabilizovaným lokalitám přírodního 
charakteru…), proto byla doporučena jako nejvýhodnější a je součástí ZÚR JMK v invariantní návrhu. 
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Průchod koridoru JZT dle ZÚR JMK ve variantě „Modřické“ prostorem Nebovid byl řešen z hlediska 
dopravně – inženýrského a z hlediska vlivů na životní prostředí v podrobnosti územní studie nazvané 
Územní studie oblasti jihozápadně města Brna a jeho okolí. V ZÚR prochází koridor východně od obce 
Nebovidy, v místě přiblížení k obci je z důvodu minimalizace vlivů silniční dopravy na obytné území řešen 
tunelem v délce cca 290 m. Také z tohoto důvodu je „Modřická“ varianta JZT vyhodnocena jako 
nejvýhodnější z porovnávaných variant, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové zátěže,
v dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „dokumentace HIA“), která je součástí 
dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“. 

ZÚR JMK zahrnuje koridor JZT ve variantě Modřické v šíři 600 m. Ve smyslu § 43 odst. 3 stavebního zákona 
územní plány (jednotlivých obcí) zpřesní vlastní trasu JZT v rámci koridoru stanoveného ZÚR JMK. 

ZÚR JMK stanovují pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihozápadní tangenty (dále 
JZT) Troubsko (D1/R43) – Rajhrad (R52) požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro 
rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování na str. 24 v kap. Dv bodech (65) a (66). 

Dále uvádíme doplnění výše uvedené obecné části k jednotlivým bodům odůvodnění podatele, přičemž 
problematika veřejného zdraví se opírá o argumentaci Krajské hygienické stanice uplatněné ve sdělení 
KHSJM 18632/2011, ze dne 27.04. 2011, k ZÚR JMK, zejména k dokumentaci HIA, vztahující se k předmětné 
námitce následovně:

1. a 2. Nezbytnost a přínos JZT vyplývá ze závěrů prověření v ZÚR JMK na základě podrobnějšího prověření 
ve výše uvedených územně plánovacích podkladech, především Modelu silniční dopravy pro 
výhledovou síť Jihomoravského kraje, 2009 včetně rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání. 
Komentář k „negativním efektům“ je doložen v rámci následujících bodů dle textu odůvodnění námitky 
podatele.

3. Tento bod odůvodnění námitky se zabývá situací městské komunikační síti Brna konkrétně na ulici 
Vídeňské.

Lze konstatovat, že odlehčení městské komunikační sítě Brna při respektování JZT bylo potvrzeno 
modelováním dopravy na prověřovaných variantách sítě silniční dopravy jižně dálnice D1 v rámci 
zpracování ZÚR JMK. Situace bez JZT tangenty, kdy funkci JZT tangenty přebírají dálnice D1 a silnice I/52 
procházející městem Brnem, byla prověřena jako negativní průkaz. 

4. Tento bod odůvodnění námitky se vztahuje k situaci obyvatel jižně Brna, podatelem není specifikováno 
dotčení správního území obce Nebovidy. Lze vyjít z předpokladu, že podatel vztahuje argumentaci
k obci Nebovidy (jako obci ležící jižně Brna). K argumentaci podatele, která se vztahuje k hodnocení 
vlivů záměrů a koncepce na životní prostředí v dokumentaci Posouzení vlivů ZÚR JMK na životní 
prostředí (dále jen SEA), konkrétně k části hodnocení vlivů na obyvatelstvo v dokumentaci Hodnocení 
vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA) uvádíme: 

Závěry SEA a HIA vyplývají jednak z podrobnosti ZÚR JMK, kdy jsou hodnoceny koridory a plochy
a jednak z předpokladu, že je zapotřebí brát v úvahu nejen vlivy jednotlivých záměrů, ale i jejich 
kumulativní působení a vlivy dopravního systému ve stávajícím stavu. S ohledem na to, že v místech 
přiblížení koridoru JZT k obci je trasa JZT řešena v tunelovém úseku v délce 290 m, nepředpokládají se 
negativní vlivy ZÚR JMK na obytné území obce Nebovidy přesahující povolené limity. 

5. Situací v lokalitách, které se týkají MÚK v oblasti obcí Bosonohy, Troubsko, Ostopovice a MÚK v oblasti 
města Modřice, se v rámci řešení ZÚR JMK zabývala dokumentace HIA v kap. 4.4.15. a v kap. 5. Z
uvedených částí HIA vyplývá, že:
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Lokalita, ve které se nachází navrhovaná MÚK Bosonohy byla v ZÚR JMK identifikována jako jedna
z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. HIA doporučuje situaci řešit samostatnou studií (resortní 
podklad), jejíž závěry může zohlednit následná území studie v podrobnosti, kterou zásady územního 
rozvoje neumožňují. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že 
by měla být zpracována územní studie, tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože 
případná nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie resortní. Podmínkou 
vyplývající ze závěrů HIA je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci 
všech rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR 
JMK u všech lokalit s předpokládanou kumulací záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (ve 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Lze doplnit, že pořizovatel j 
oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo
v územně plánovací dokumentaci, z vlastního nebo jiného podnětu, KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je 
to nezbytné, zadat zpracovní územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK.

MÚK Bosonohy lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu včetně návrhu 
opatření, v podrobnosti, která však není a ani nemůže být předmětem řešení ZÚR JMK ve smyslu 
stavebního zákona. 

Pro oblast Modřic využila HIA již vypracovanou souhrnnou územní studii obsahující rozptylovou studii, 
hlukovou studii a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví. Uvedená studie umožnila nalézt nejvhodnější 
řešení nejen z hlediska vlivů nových záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví, nýbrž i z hlediska vlivů 
stávajících na obytnou zástavbu v rámci ZÚR JMK.

Lze konstatovat, že v námitce uvedený princip předběžné opatrnosti na základě § 13 zákona 17/1992 
Sb., o životním prostředí ve znění: „Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí 
nebezpečí nevratného nebo závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že
k takovému poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit.“ nelze 
aplikovat v tomto případě v tom smyslu, že ZÚR JMK zakládá na odklad opatření, jež mají poškození 
zabránit, a to zejména s ohledem na závěry prověření v dokumentaci SEA a HIA. 

6. Z uváděného tvrzení v bodě 5. odůvodnění námitky, není zřejmé, na základě čeho má podatel 
„důvodně za to“že dostavbou VMO Brno, rozšířením D1 na šestipruhové uspořádání, využitím D2 a R55
a realizací S8 pozbývá JZT svůj smysl. Naopak důkazem pro nutnost realizace JZT současně se všemi 
zmíněnými dopravními záměry je řada výše uvedených územně plánovacích podkladů v ZÚR JMK 
prověřených, zejména Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje (ADIAS, HBH 
2009-2010) ZÚR JMK prověřily rovněž variantu bez JZT, tzv. variantu „nulovou“ jako negativní průkaz viz 
„Obecná část“ výše.

7. Pro hodnocení předpokládané účinnosti navrhovaných koridorů a variant silniční infrastruktury 
Jihomoravského kraje v úrovni ZÚR JMK nechal KrÚ JMK zpracovat „Model silniční dopravy pro 
výhledovou síť JMK“. Výhledová komunikační síť Jihomoravského kraje byla prověřována ve třech 
koncepčních variantách – „Optimální“, „Alternativní“ a „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Pro 
prověření, hodnocení a návrh koridorů silniční infrastruktury v ZÚR JMK byly využity výsledky 
modelování dopravního zatížení výhledové sítě Jihomoravského kraje pro rok 2030 v koncepční 
variantě „Optimální“, která zahrnuje všechny zásadní změny mající významný vliv na zatížení 
komunikační sítě, a to ve variantách, případně vzájemných kombinacích. V případě zapracování všech 
prověřovaných variant dle modelování do ZÚR JMK by musely být zásady zpracovány v koncepčních 
variantách což by bylo v rozporu se schváleným Zadáním ZÚR JMK, ve kterém zpracování koncepčních 
variant nebylo požadováno. Součástí dokumentace „Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK“ 
bylo rovněž vyhodnocení alternativních koncepčních variant silničního spojení Brno – Vídeň (ve třech 
variantách), které bylo zohledněno v návrhu dopravní infrastruktury, promítnutém v ZÚR JMK (viz str. 
27 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK). Navrhovaná koncepce komunikační sítě dle studie 
ing. Strnada (2007) byla součástí přílohy č. 2 Zadání ZÚR JMK a v rámci zpracování ZÚR JMK bylo 
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zpracovatelem prověřeno a posouzeno. Tato studie nejblíže odpovídá koncepční variantě „Bez rozvoje 
dopravní infrastruktury“. Závěry modelování dopravy v rámci ZÚR JMK nebyly v souladu se závěry 
předmětného posouzení Ing. Strnada a proto nemohly být z uvedeného důvodu v ZÚR JMK zohledněny. 
Ke studii ing. Strnada (2007) uvedlo MD, že studie uvádí vykonstruované souvislosti mezi 
komunikacemi, které nemají vazbu (např. R52, I/55, JVT). Proklamovaná úspora 30 mld. nebyla 
prokázána. Koncepce ZÚR je podložena dopravním modelováním (viz výše) a sčítáním dopravy.
Socioekonomická stránka ZÚR JMK je v rámci ZÚR JMK hodnocena v části Rozbor udržitelného rozvoje 
území. Lze konstatovat, že argumentace podatele je v tomto bodě příliš obecná. ZÚR JMK prověřily 
rovněž variantu bez JZT, tzv. variantu „nulovou“ jako negativní průkaz viz „Obecná část“ výše
a následující bod 7. 8.

7. a 8. K bodům 7), 8) odůvodnění, které se týkají tzv. „nulové“ varianty JZT lze nad rámec výše uvedené 
obecné části doplnit, že tato varianta jednak předpokládá zachování stávající komunikační stopy silnice 
I/52 a ulice Vídeňské v návaznosti na stávající R52 (Brno-Pohořelice), jednak vyvolává nutnost proměny 
silnice I. třídy (I/52) na rychlostní silnici (R 52), která by následně vyvolala řadu změn dopravního 
napojení širšího území přilehlých obcí, potřebu nové radiální komunikace, přestavbu křižovatek na D1, 
asanace v ulici Vídeňské za účelem jejího nutného rozšíření, vyloučení tramvaje z ulice Vídeňské, 
zrušení dopravního napojení území apod. Proměna silnice I/52, resp. její rozšíření včetně souvislostí, 
byla prověřena v územně plánovacím podkladu - Územní studii oblasti jihozápadně města Brna), který 
byl využit pro zpracování ZÚR JMK. Prověření nulové varianty JZT v ZÚR JMK prokázalo její nereálnost. 
Na základě uvedené argumentace nelze uvažovat v ulici Vídeňské s rychlostní komunikací R52, která by 
nahradila JZT. Podatelem uváděné návrhy na opatření v ulici Vídeňské a na koncepční řešení vedoucí 
ke zlepšení stávající neúnosné situace dopravního zatížení ulice Vídeňské z části nemohou být řešeny 
prostřednictvím nástrojů územního plánování (úpravy silnice, protihluková opatření), tedy nejsou ani 
předmětem řešení ZÚR JMK, a z části spadají do kompetence Statutárního města Brna k řešení
v připravovaném územním plánu. Námitkou navrhované koncepční řešení převedením tranzitní 
dopravy na Vídeň pomocí dálnice D2 a obchvatu Břeclavi není v území, ke kterému se námitka váže 
(území jmenovaných obcí v okolí Brna), v souladu s PÚR 2008, která vymezuje silnici R52 v trase 
Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen. 

9. K bodu 9 odůvodnění námitek uvádíme, že v současné době nelze předjímat, jaké budou možnosti 
financování JZT, financování není předmětem řešení zásad územního rozvoje ve smyslu stavebního 
zákona. ZÚR JMK v souladu s obsahem a účelem zásad územního rozvoje ve smyslu § 36 zák.č. 
183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vymezují 
plochy a koridory nadmístního významu, jejichž cílem je vytvořit předpoklady pro výstavbu a udržitelný 
rozvoj území a ochránit území pro budoucí možné převedení stále narůstajících kapacit dopravy. 
S ohledem na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové 
zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na veřejné zdraví v době realizace 
jednotlivých záměrů, nelze předjímat nemožnost stavebně technických či technologických řešení 
konkrétních záměrů naplnit normativní požadavky vztahující se k vlivům záměru na životní prostředí
a na veřejné zdraví, ale je potřeba vytvořit územní podmínky vedení koridorů pro budoucí možnost 
vyhledání a upřesnění konkrétních podob předmětných komunikací mimo jiné také s ohledem na 
omezení dopadů jak na životní prostření v jeho nejširším smyslu, tak i dopadů na zdraví obyvatel. K části 
námitky, která zmiňuje chybějící „opatření pro řešení zmírnění“ nepřijatelného stavu životního 
prostředí v ulici Vídeňské v rámci ZÚR JMK, v souvislosti s odsunutím financování a realizace JZT, lze 
konstatovat, že návrh předmětných opatření není předmětem řešení zásad územního rozvoje.

10. ZÚR JMK prověřila záměry ve smyslu stavebního zákona a jeho přílohy č. 1 a předpisů souvisejících na 
základě všech požadovaných hledisek komplexně, přičemž hodnocení vlivů na životní prostředí bylo 
jedním z mnoha kritérií hodnocení – viz celkové hodnocení SEA na str. 257 kap. A.10.6. Vyhodnocení 
variant řešení. Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které byly vyhodnoceny
v rámci komplexního hodnocení jako nejvýhodnější, tím zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní 
prostředí není jediným kriteriem výhodnosti varianty ale jedním z mnoha kriterií, které je třeba 
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posuzovat ve vzájemném spolupůsobení na udržitelný rozvoj území a není možno upřednostňovat
a posuzovat pouze jediné hledisko. Dále k nulové variantě viz výše bod 7. 

11. Podatel cituje ze ZÚR JMK část textu odůvodnění, a to „přímé negativní vlivy na obytnou funkci nejsou 
známy“ a zpochybňuje toto vyhodnocení ZÚR JMK v souvislosti s obcemi Troubsko, Ostopovice, 
městské části Brno –Bosonohy, města Modřice a obce Želešice, aniž by uvedl důvody, které jej k tomuto 
zpochybnění vedou. V uváděné argumentaci přímého negativního ovlivnění obytné funkce (emise, hluk, 
narušení pohody bydlení) je nutno v tomto případě přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního 
zákona a přílohy ke stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, z něhož je mj. zřejmé, že předmětem posuzování vlivu koncepce na životní prostředí jsou 
koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměru uvedených v příloze č. 1 zákona
č. 100/2001 Sb., přičemž záměry budou podrobněji posuzovány v územních plánech nebo v rámci řízení
o povolení Pokud se týká správního území obce Nebovidy, ZÚR JMK v části předmětného textu 
odůvodnění, týkajícího se podatele a JZT, uvádí, že „…..negativní vliv na obyvatelstvo u Nebovid 
minimalizován tunelovým řešením (dl. cca 290m)……“. Z uvedené citace plyne, že ZÚR JMK řeší opatření 
na ochranu obyvatel v souvislosti s JZT. V části, kde podatel zmiňuje negativní vlivy JZT na správní území 
ostatních obcí, je tento bod nerelevantní 

12. Podatel nesouhlasí s tím, že dle jeho názoru ZÚR JMK umísťují koridory silničních staveb do oblastí 
zasažených externalitami ze silniční dopravy jako další významné zdroje hluku. K tomuto bodu lze dále 
uplatnit závěry z HIA kap. 5, zohledněné v Návrhu ZÚR JMK – bod (66) úkoly pro územní plánování, kde 
se pro ZÚR JMK souhrnně uvádí, že realizací ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel 
výrazně dotčeno. V souvislosti se závěry HIA ZÚR JMK v bodě (66) uvádí, že je nutno minimalizovat 
negativní vlivy na veřejné zdraví s ohledem na posouzení očekávané zátěže při realizaci všech záměrů
v dotčeném území (kumulativní vlivy). Dále viz bod 9 a 11. 

13. Zlepšení dopravních podmínek v území realizací JZT bylo prověřeno v ZÚR JMK na základě modelování 
dopravy, rovněž je toto tvrzení podpořeno závěry všech podkladů uvedených v rámci obecné části 
odůvodnění rozhodnutí o námitce, především Model silniční dopravy pro výhledovou síť 
Jihomoravského kraje. Podatel se k problematice JZT vyjadřuje obecně, nespecifikuje „na základě čeho 
„je namístě se domnívat, že k zásadnímu zlepšení situace realizací JZT nedojde“, ale vyslovuje svoje 
domněnky, proto bod v této části považujeme za nerelevantní. 

Podateli rozporované tvrzení, že tangenty umožní odvést dopravu ze silně zatížených komunikací 
procházejících velkými městy, nejprůkazněji potvrdí přímo tabulky intenzit dopravy a kartogramy
intenzit dopravy z Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, ÚAD studio, s.r.o. a PK OSSENDORF 
spol. s r. o. Tabulka intenzit dopravy pro vybrané profily (v roce 2030) obsažená v textové části studie
v kap. 6.1.10 Varianty řešení JZT a JT konkrétně udává intenzitu dopravy v tisících vozidel/24 hodin pro 
vybrané profily. Kartogramy intenzit dopravy v roce 2030 jsou k dispozici v posouzení vlivu této územní 
studie na životní prostředí, AMEC s.r.o., a to v části rozptylová studie i v části hluková studie. Intenzity 
dopravy jsou vyhodnoceny pro všechny tři řešené varianty tangent – „Modřickou“, „Želešickou“
a „Nulovou“. V tabulce na str. 43 textové části studie je jako porovnávací základ brán stav, že je 
realizována komplexně nejlépe hodnocená varianta „Modřická“, intenzita dopravy v jednotlivých 
profilech je brána jako základ – 100%. S těmito parametry jsou porovnávány varianty „Želešická“
a „Nulová“ (která se nejvíce líže stávající dopravní situaci) v jednotlivých profilech. Pro konkrétní 
porovnání, jaká je intenzita dopravy v procentech v jednotlivých profilech za situace, že bude vybrána 
„Nulová“ varianta (ve srovnání se situací při realizované variantě „Modřické“): 

Dálnice D1: Popůvky – 99,8%, Bohunice – 154,9%, Černovická terasa – 144,8%

Dálnice D2: Rebešovice – 91,9%, Olympie – 132,9%

Silnice I/52: Bobrava – 162,1%, Modřice – 144,7%, ul. Vídeňská – 139,3%. 
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Z těchto několika čísel z tabulky intenzit dopravy je zřetelné, že realizací tangent dojde k výraznému 
poklesu intenzit dopravy na silně zatížených komunikacích ve srovnání se stavem, že by nedošlo
k zásadnímu řešení dopravy v prostoru jižně od Brna. Na základě těchto výsledků a obdobných výsledků 
obdržených při modelování dopravy je navržena síť siliční dopravy v ZÚR JMK.

14. a 15. V bodě 14 a 15 podatelé napadají intenzity dopravy prověřené v ZÚR JMK a odkazují se na údaje ze 
sčítání dopravy v roce 2005. Podklady, využité pro ZÚR JMK, uvedené v obecné části viz výše, především 
Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje, zpracovaný v roce 2009, využívá 
aktuální údaje o intenzitách dopravy na silniční síti JMK. Tvrzení podatelů, že JZT nemá potenciál 
zatížení na ul. Vídeňské, resp. Brněnské výrazně redukovat, není z jejich strany ničím podloženo. Jak je 
patrno z předchozího bodu odůvodnění, při realizaci JZT by byly intenzity dopravy na silnici I/52 (ul. 
Vídeňská, resp. Brněnská) výrazně nižší než v případě, že bude aplikována varianta „Nulová“, tvrzení 
podatelů tedy nemá opodstatnění. Podklady ZÚR týkající se prověření a modelování dopravy jsou 
podrobně popsány v bodě 6 a 7

16.  Podatel napadá jako neobjektivní a účelové závěry SEA, neboť podle něj neodpovídají zjištěnému stavu 
ani odhadovaným rizikům z hlediska hluku a znečištění ovzduší. 

Hodnocení SEA je hodnocením koncepce ZÚR. Z koncepčního hlediska je vymezení koridoru pro JZT 
hodnoceno kladně. Případná realizace záměru přispěje k odvedení tranzitní dopravy mimo silně 
zatížené komunikace, které prochází velkými městy. Vlastní stavba musí být prověřena v rámci procesu 
EIA v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů a její realizace je možná pouze v případě dodržení všech zákonem stanovených hygienických 
limitů (imisní a hlukové limity). 

Hodnocení HIA bylo zpracováno jako příloha dokumentace SEA a tvoří její nedílnou součást. Výsledky 
vyhodnocení koridoru vymezeného pro JZT z hlediska vlivu na ovzduší a na obyvatelstvo uvedené
v dokumentaci SEA je zpracováno na základě výsledků dokumentace HIA (kapitola 5, kapitola 6
a kapitola 10).

17. Podatel obecně konstatuje, že vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je vnitřně rozporné bez 
uvedení konkrétního zdůvodnění. K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému konstatování 
uvádíme, že dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK byla zpracována autorizovanou osobou
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších platných předpisů a 
v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které jako příslušný orgán dle § 21 
písm. l) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydalo ke 2. Návrhu ZÚR JMK, včetně 
zpracovaného Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, souhlasné stanovisko Č.j.: 57971/ENV/11 ze dne 
22.08.2011.

18. Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního 
hodnocení nejvýhodněji, tím zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní prostředí není jediným 
kriteriem výhodnosti varianty. ZÚR JMK prověřily záměry ve smyslu stavebního zákona a jeho přílohy
č. 1 a předpisů souvisejících. Podkladem pro ZÚR JMK byla dle přílohy 2 Zadání ZÚR JMK „Územní studie 
oblasti Jihozápadně města Brna“ ze které byly do ZÚR JMK převzaty závěry týkající se ochrany přírody
a krajiny. Navíc konstatování, že JZT, JT ani JVT nejsou v SEA uvedeny jako záměry s negativním vlivem 
na přírodu a krajinu, není pravdivé. Dle Přílohy č. 1 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí, 
tabulky 1.1. jsou všechny tyto záměry hodnoceny „stupněm“ -2 (dle metodiky hodnocení potenciálně 
významný negativní vliv) nebo -1 (dle metodiky hodnocení potenciálně mírně negativní vliv).
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Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které jako příslušný orgán dle § 21 
písm. l) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydalo ke 2. Návrhu ZÚR JMK, včetně 
zpracovaného Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, souhlasné stanovisko Č.j.: 57971/ENV/11 ze dne 
22.08.2011.

19. Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního 
hodnocení nejvýhodněji. Hledisko záboru ZPF, či případné fragmentace krajiny, je jen jedním z kritérií 
hodnocení výhodnosti varianty. Varianta JZT Modřická, zapracovaná do ZÚR JMK, byla kladně 
projednána z hlediska záboru ZPF s orgánem ochrany přírody a krajiny a s orgánem ochrany ZPF. Záměr 
JZT může být realizován na půdách I. a II. třídy ochrany, uvedený zábor bude v souladu s Metodickým 
pokynem MŽP, OOLP 1067/96 odnímání půdy podle zákona 334/1992 Sb., ze dne 01.10.1996.

20. Odůvodnění viz bod 19 

21. V ZÚR prochází koridor JZT východně od obce Nebovidy, v místě jejího přiblížení k obci z důvodu 
minimalizace vlivů silniční dopravy na obytné území je řešen tunelem v délce cca 290 m, území nad 
tunelem je v návrhu koridoru volně průchozí i průjezdné, a proto nebude zásadně snížena průchodnost 
územím. 

22. Zásady územního rozvoje vymezují plochy a koridory ve smyslu §36 stavebního zákona a v územně 
plánovací dokumentaci obcí jsou pak záměry v rámci vymezeného koridoru či plochy zpřesněny, 
přičemž se musí jednat o záměry nadmístního významu. Průchod koridoru JZT v šíři 600 m dle ZÚR JMK 
ve variantě „Modřické“ prostorem Nebovid byl prověřen v ZÚR JMK na základě podrobnější Územní 
studie oblasti jihozápadně města Brna. Uvedená studie prověřila koexistenci záměru JZT s rozvojovými 
záměry obce Nebovidy dle územního plánu. Výsledkem byl návrh lokalizace tunelu JZT v místě, kde se 
nejvíce trasa JZT přibližuje k zastavěnému a zastavitelnému území obce. V ZÚR prochází koridor 
východně od obce Nebovidy, v místě jejího přiblížení k obci, z důvodu minimalizace vlivů silniční 
dopravy na obytné území je řešen tunelem v délce cca 290 m. V územním plánu Nebovidy vydaném 
07.07.2008 jsou zapracovány územní rezervy JZT ve variantách jako ochrana území před znemožněním 
realizace záměru JZT a zároveň jsou vymezeny rozvojové ploch pro bydlení v návaznosti na zastavěné 
území. V rámci projednání návrhu Územního plánu Nebovidy nebyly k řešení územního plánu ze strany 
Krajské hygienické stanice, v tomto případě jako dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví, vzneseny 
žádné připomínky v územním plánu bude zpřesněn koridor územní rezervy tak, že bude zúžen
o zastavěné území a vymezen s ohledem na další limity využití území. Nutnost uvedeného řešení je 
mimo jiné i důsledkem rozdílných měřítek, ve kterých jsou jednotlivé dokumentace zpracovávány (ZÚR 
JMK měřítko 1:100 000, ÚP měřítko 1:5000). 

23. Případné negativní důsledky v budoucnu realizované stavby mohou být řešeny (a na přípustnou míru 
eliminovány) v navazujícím územním plánu a dále navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení) 
Zásady územního rozvoje a územní plán pouze fakticky otevírají prostor pro to, aby tato řízení mohla 
být v budoucnu vedena. Tvrzení podatele o snížení atraktivity obce a jejím vylidňování je pouhou 
domněnkou a tvrzením podatele, bez uvedení důvodů, které podatele k této domněnce vedou. 
K uváděnému snížení kupní ceny nemovitostí vlivem JZT lze na základě výš uvedeného konstatovat, že 
není předmětem řešení ZÚR JMK, proto nelze tento bod považovat za relevantní.

24. 25.  V bodech 24 a 25 podatelé konstatují, že není možné přijmout závěr hodnocení HIA, že realizací 
ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno, když se předpokládají značné 
dopady na obyvatele, a dále namítá, že v rozporu se závěry HIA ZÚR JMK neuvádí požadavek na 
prověření problémových území (oblast kolem Troubska a Ostopovic a Šlapanicko) v seznamu územních 
studií. 

V závěrech HIA k ZÚR JMK je uvedeno, že jako značně problematická z hlediska vlivů na veřejné zdraví 
se jeví kumulace záměrů zejména v lokalitách Bosonohy – Troubsko – Ostopovice a v prostoru 
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Šlapanicka. Na str. 165 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území je uvedeno: „V těchto 
lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů
a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto 
resortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. 
Další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví“. Z citovaného textu 
je zřejmé, že hodnocení HIA nepožaduje zpracovat územní studii, ale v podrobné studii (resortním 
podkladu) posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. Až výstupy z tohoto podkladu „by 
měly být zohledněny“ v územní studii ve smyslu § 30 stavebního zákona. Podmínkou vyplývající ze 
závěrů HIA hodnocení tedy není pořízení územní studie, ale posouzení očekávané zátěže při realizaci 
všech záměrů na základě podrobné studie jako resortního podkladu. Tato podmínka bude projektantem 
zohledněna a doplněna do 2. Návrhu ZÚR JMK u lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných 
záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR 
JMK se tato podmínka vyplývající z HIA nepromítla zpětně do textové části návrhu). Požadavek na 
pořízení územních studií nelze v ZÚR JMK stanovit, protože není znám rozsah území dotčený kumulací 
záměrů; rozsah řešeného území určí až resortní studie, jejíž pořízení bude jednou z podmínek 
pro rozhodování o změnách v území. 

Uvedená resortní studie umožní jednak volit konkrétní řešení včetně všech MÚK v rámci koridoru 
stanoveného ZÚR JMK s nejmenšími dopady na obyvatelstvo a současně vytvořit podklad pro přípravu 
opatření. Pro konkrétní modelování vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví pak budou určující 
metodiky použité v rámci zpracování souhrnné studie včetně konkrétních opatření pro zmírnění 
negativních vlivů na okolí.

Dále dodáváme, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době realizace 
jednotlivých záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

26. Tento bod odůvodnění námitky se vztahuje k odhlučnění mimoúrovňových křižovatek, kdy může dojít 
ke vzniku nepřijatelné úrovně rizika u části obyvatel. Podatelé namítají, že prosazováním některých 
záměrů v ZÚR JMK, zejména mimoúrovňových křižovatek (MÚK JZTxD1xR43 – Bosonohy, MÚK 
JZTxR52xJT – Modřice a MÚK D1xJVT), které nelze žádným způsobem odhlučnit, dojde ke vzniku 
nepřijatelné úrovně rizika u části obyvatel JMK. Dále se domnívají, že v SEA nebyly vyhodnoceny vlivy 
samotných MÚK, ale pouze silnice jako takové.

Součástí dokumentace posouzení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (dále jen SEA) je hodnocení vlivů 
na veřejné zdraví (dále jen HIA). ZÚR JMK se zabývá problematikou obou MÚK v HIA v rámci hodnocení 
dopravních koridorů, jejichž součástí jsou MÚK. 

Problematika MÚK Bosonohy je v HIA uvedena v kapitola 4.4.15.1., kde je v souvislosti s MÚK Bosonohy 
uvedeno:

„Bosonohy – Troubsko – Ostopovice V lokalitě mezi obcemi Troubsko a Ostopovice a brněnskou 
městskou částí Bosonohy nastávají pravděpodobně nejvýznamnější vlivy kumulace záměrů silničních 
staveb v rámci celého Jihomoravského kraje. Jak je patrné z následujícího obrázku, střetávají se zde tři 
záměry: rozšíření dálnice D1 (D8), silnice R43 ve variantě bystrcké (D1-A) a jihozápadní tangenta (D10-A, 
D10-B…)

… Oblast s kumulací uvedených vlivů zasahuje na území obcí Troubsko a Ostopovice a městské části 
Brno – Bosonohy. V poměrně sevřeném prostoru bude vybudována mimoúrovňová křižovatka, kterou 
bude dle dostupných podkladů (19) projíždět více než 100 tisíc vozidel denně. 
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Je nutno předpokládat, že realizace uvedených záměrů bude spojena s poměrně významným imisním
a zejména hlukovým zatížením obyvatel. Tato situace, pokud by nebyla dále řešena, by mohla vést až ke 
znemožnění realizace některých záměrů z důvodu překročení limitů stanovených právními předpisy. 
Současně je však nutno konstatovat, že dostupné podklady neumožňují souhrnnou zátěž přesně 
kvantifikovat, předkládané hodnocení k tomu ani není svým charakterem určeno, neboť se zde jedná
o zcela konkrétní lokální problém, který by měl být řešen v územním detailu již na úrovni konkrétní 
situace silničních těles a podrobného návrhu opatření k ochraně dotčených obyvatel.

Lze proto pouze doporučit, aby pro lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice byla vypracována 
podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti
s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti. Výstupy
z tohoto resortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního 
zákona.“

Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví v souvislosti s MÚK Bosonohy shrnuje kapitola 5 HIA, kde je
k předmětné problematice konstatováno následující:

„Jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména o lokality Bosonohy-Troubsko-Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto 
lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů
a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto 
rezortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. 
Další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví.“

Z uvedeného vyplývá, že lokalita, ve které se nachází navrhovaná MÚK Bosonohy byla v ZÚR JMK 
identifikována jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. HIA doporučuje situaci řešit 
samostatnou studií – podrobněji viz bod 31. tohoto odůvodnění.

Problematikou MÚK Modřice se zabývá HIA v kap. 4.4.15., kde je uvedeno, že pro dotčenou oblast již 
byla dříve vypracována souhrnná územní studie, která obsahuje i rozptylovou studii, hlukovou studii
a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, která umožnila volit variantu s nejmenšími dopady na 
obyvatelstvo a současně i pro tuto variantu vytváří podklad pro přípravu protihlukových opatření. 
Zpracování územní studie pak umožnilo najít nejvhodnější řešení z hlediska vlivů nových staveb na 
obyvatelstvo a také odlehčit stávající silně zatížené území obytné zástavby.

Metodika hodnocení a použité podklady HIA jsou součástí kap. 4.2. 

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatelé SEA a HIA se problematikou vlivů MÚK Brno – Bosonohy
a MÚK Modřice na obyvatelstvo zabývali v podrobnosti příslušející zásadám územního rozvoje. 
V případě, že by se v navazujících řízeních nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související
s realizací konkrétních záměrů, která by rizika snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné
v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

Lokalita MÚK D1xJVT nenáleží dle 2. Návrhu ZÚR JMK do lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. 
Dle shrnutí kap. 4.4.7.3. Vliv záměrů ZÚR JMK – Jihovýchodní tangenta aktivní varianta řešení je 
příznivější, a to jak v případě hlukové, tak imisní zátěže a pokračování úseku směrem na východ bude 
mít na obyvatelstvo minimální dopad vzhledem k minimální lokalizaci zástavby poblíž plánované trasy.
V lokalitě MÚK D1xJVT je JVT vymezena jako územní rezerva, která má dle článku (189) textové části 2. 
Návrhu ZÚR JMK vytvořit podmínky pro územní rezervy ploch a koridorů s cílem prověřit možnosti 
budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo 
podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Dle úkolů pro území plánování obsažených v témže článku 
musí být při prověřování možnosti budoucího využití územní rezervy zohledněny podmínky 
minimalizace vlivů na obytnou funkci a minimalizace střetů s limity využití území. Z výše uvedeného 
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vyplývá, že vlivy MÚK D1xJVT mohou být řešeny až v rámci prověření koridoru územní rezervy JVT, 
které upřesní parametry koridoru JVT ústící do navrhované MÚK. 

27. K tvrzení podatele, že s největší pravděpodobností v SEA nebyly hodnoceny vlivy samotných křižovatek 
(uvedených v předchozím bodě 26.) lze konstatovat, že HIA se problematikou mimoúrovňových 
křižovatek zabývá v rámci hodnocení dopravních koridorů, jejichž součástí předmětné křižovatky jsou,
v podrobnosti zásad územního rozvoje, viz kapitola 4.4.7. a 4.4.15. HIA. Pro oblast Modřic, jejíž součástí 
je křižovatka MÚK JZTxR52xJT – Modřice byla podkladem již vypracovaná rozptylová studie, hluková 
studie a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, oblast Modřic nebyla ve 2. Návrhu ZÚR JMK z hlediska 
vlivů na životní prostředí identifikována jako problém. Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví
v souvislosti s koridory JZT a JVT shrnuje kapitola 5 HIA, kde je k předmětné problematice konstatováno 
následující:

„Jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména o lokality Bosonohy – Troubsko – Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto 
lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů
a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto 
rezortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. 
Další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví.“

Z uvedeného vyplývá, že lokality, ve které se nacházejí navrhované mimoúrovňové křižovatky, byly
v ZÚR JMK identifikovány jako lokality s výraznou kumulací záměrů v území. HIA doporučuje situaci řešit 
samostatnou studií (resortní podklad), jejíž závěry může zohlednit následná území studie v podrobnosti, 
kterou zásady územního rozvoje neumožňují. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území předpokládá, že by měla být zpracována územní studie, tento požadavek však do ZÚR JMK 
promítnut není, protože případná nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie 
resortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané 
zátěže při realizaci všech rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna
a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit s předpokládanou kumulací záměrů jako jedna z podmínek pro 
rozhodování o změnách v území (ve 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Lze doplnit, že 
pořizovatel je oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy 
je to uloženo v územně plánovací dokumentaci, z vlastního nebo jiného podnětu, KrÚ JMK je tedy 
oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování 
stanoví ZÚR JMK.

28. V podání uplatněné tvrzení, že na území podatele „lze očekávat zvýšení hodnot hluku nad úroveň 
povolenou právními předpisy ČR“ podatel nezdůvodnil, proto tento bod nepovažujeme za relevantní. 
Lze dodat, že prověřením v ZÚR JMK v rámci SEA (i HIA) nebylo prokázáno, v případě realizace JZT, 
nadlimitní riziko hluku na území podatele, resp. HIA uvádí k hlukové zátěži vyvolané JZT a JT, že „…k 
vzniku rizika nebude docházet a jako nadlimitní zůstanou pouze některé oblasti podél současných 
silnic.“, a že v případě realizace stavby JZT je nedodržení úrovně hluku nad úroveň povolenou právními 
předpisy nepřípustné. Tak jako v bodě 26 lze konstatovat, že v případě, že by se v navazujících řízeních 
nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by 
rizika snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

29. Podatel v tomto bodě konstatuje, že ZÚR JMK neumožňuje dostatečný rozvoj a podporu železniční 
dopravy a nedostatečně podporují veřejnou dopravu. ZÚR JMK řeší v návrhu koridory pro železniční 
dopravu v kap. D.1.2 Železniční doprava v bodě (102)-(119), v kap. D.1.5 řeší integrovaný dopravní 
systém v bodě (126)-(127). ZÚR JMK zahrnuje jak konvenční tratě (příkladně Nová Přerovská trať, 
Sokolnice zdvojkolejnění, Boskovická spojka, Křenovická spojka,…) tak i regionální tratě (Hrušovany
u Brna – Židlochovice, trať č. 254 Šakvice Hustopeče,…), Železniční uzel Brno a severojižní kolejový 
diametr jako nosný záměr veřejné dopravy v Brněnské aglomeraci. ZÚR JMK řeší v kap. D.5 územní 
rezervu pro prověření možnosti budoucího využití a umístění koridoru vysokorychlostní dopravy 
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(železniční) v bodě (190)-(192). Lze konstatovat, že ZÚR JMK zohledňuje řešení, která podporuje jak 
železniční dopravu, tak i hromadnou veřejnou dopravu v kraji.

30. Podatel v tomto bodě zpochybňuje způsob řešení ZÚR JMK včetně části Vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území a řešení dokumentace SEA. 

Dokumentace SEA je hodnocením koncepčním. Z hlediska koncepčního je koridor vymezený pro JZT 
hodnocen kladně z důvodu odvedení tranzitní dopravy mimo silně zatížené komunikace, které prochází 
silně urbanizovanými prostory (obytnou zástavbou). 

 V souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů dojde
k následnému zpřesnění koridoru v územních plánech dotčených obcí a trasa pro JZT bude následně 
posouzena v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Realizace záměru je možná pouze v případě zajištění dodržení (nepřekročení) 
limitů pro hlukovou a imisní zátěž obyvatelstva. 

31. Podatel napadá nevhodnost koncepce rozvoje silniční infrastruktury dle ZÚR JMK z hlediska 
ekonomického a požaduje prověřit levnější dopravní řešení, které je dle podatele dostatečně efektivní,
a to řešení dle studie Ing. Strnada. Lze konstatovat, že koncepce silniční infrastruktury ve variantách 
byla prověřována na základě podkladů uvedených v příloze č. 2 Zadání zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje, schváleného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 25.02.2010, přičemž jedním
z podkladů je Posouzení ing. Strnada nazvané „Alternativní koncepce komunikační sítě v širším okolí 
brněnské aglomerace“ (Ing. Strnad, leden 2007). ZÚR JMK prověřily návrh silniční sítě kraje ve 
variantách a vyhodnotily optimální variantu. Předmětná JZT je nezbytnou součástí optimální varianty. 
Ing. Strnad v rámci předmětného materiálu porovnává variantu tzv. oficiální a variantu tzv. alternativní. 
Ve variantě alternativní, která dle posouzení Ing. Strnada vyšla ekonomicky výhodněji, než varianta 
oficiální, lze vysledovat absenci některých silnic, které jsou jmenovány jako prioritní záměry v Programu 
rozvoje Jihomoravského kraje do roku 2013, schváleného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 
29.04.2010 (příkladně JZT, silnice R52). Program rozvoje Jihomoravského kraje je strategickým 
materiálem kraje, který je nutno v ZÚR JMK respektovat. Dále viz bod 6.

K argumentaci podatele, uvedené v části podání nazvané „Závěr“ lze konstatovat, že všemi body závěru se 
pořizovatel zabýval ve výše uvedeném textu neboť se prolínaly obsahem bodů odůvodnění, na než bylo
v obecné části a dále v bodech 1 – 31 reagováno.

Námitka obce Jiříkovice (K 061)

Námitka obce Jiříkovice, se sídlem Za Školou 230, 664 51  Šlapanice, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 54119/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/OÚPSŘ, 
se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Jiříkovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK) následující námitku: „…plánované územní rezervy pro umístění koridorů silniční dopravy 
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nadmístního významu, konkrétně DR4 JVT – kapacitní (nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK 
Tvarožná, zasahující rovněž obec Jiříkovice.“

V předmětném podání nebylo vymezeno území dotčené námitkou. K dovození toho, jaké území je dotčeno 
námitkou, muselo být přikročeno u každého bodu námitky individuálně. Vlastní území obce Jiříkovice je dle 
2. Návrhu ZÚR JMK dotčeno koridorem územní rezervy DR4 JVT – kapacitní (nekategorizované) spojení 
Šlapanice – MÚK Tvarožná. 

V předmětném podání není rozlišeno, který text je námitka a který je její odůvodnění (resp. vůbec nemá 
část odůvodnění vymezenu). Protože podání nemá vyznačeno své odůvodnění, lze za toto odůvodnění 
považovat jednotlivé samostatné body tohoto podání s tím, že námitkou je shora uvedený nesouhlas obce
s navrhovaným záměrem. 

Jihovýchodní tangenta (JVT) je ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezena jako dva na sebe navazující koridory: 
koridor D12 čtyřpruhové silnice II. třídy Jihovýchodní tangenty Chrlice (D2) – Šlapanice a koridor DR4 
kapacitní (nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná. Návrhem komunikace je sledováno 
posílení kapacitního propojení a obsluhy dynamicky se rozvíjejícího jihovýchodního segmentu rozvojové 
oblasti OB3 Brno v návaznosti na jižní a jihozápadní tangentu, dálnici D2 a radiální komunikační síť Brna, 
především silnici II/380 a navrhovanou přeložku silnice II/417 Brno, Slatina – Šlapanice. Toto se vztahuje 
zejména k úseku Chrlice – Šlapanice, který je ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezen jako návrhový koridor 
čtyřpruhové silnice s možností realizace v polovičním profilu. Na základě námitek města Brna a zástupců 
veřejnosti směřujících proti vymezení výrobních smíšených ploch (zejména proti ploše PZ2), byla plocha PZ2 
přeřazena mezi plochy územních rezerv (ve smyslu § 36 stavebního zákona budou prověřeny možnosti 
jejího využití, dosavadní využití nebude měněno způsobem, který by znemožnil prověřované budoucí 
využití). S ohledem na změnu podmínek ve využití území bylo projektantem prověřeno dopravní řešení
v prostoru jihovýchodně od Brna, zejména z hlediska potřebnosti tangenciálního propojení ve směru 
Želešice – Chrlice – Tuřany – Šlapanice. Určující roli pro rozhodování o etapizaci rozvoje silniční sítě v tomto 
segmentu po převedení navrhované plochy smíšené výrobní PZ2 do územní rezervy budou sehrávat 
přepravní vztahy vedené radiálně po silnicích II/380 a III/15283 k dálnici D1 a k městu Brnu a výše uvedený 
tangenciální směr. Zkvalitnění silničního spojení Tuřany – Brno, Slatina s obchvatem Tuřan (záměr D41) 
zásadním způsobem zatraktivní dopravní vazby a komunikační spojení tohoto prostoru na dálnici D1
a město Brno. To přirozeně vyvolá i nárůst dopravy v tangenciálním spojení od dálnice D2 a navrhované 
jižní tangenty směrem na Tuřany, který stávající silnice III. třídy není v současné podobě schopná přenést. 
Protože dle posouzení výhledového dopravního zatížení dle modelu silniční dopravy je v trase koridoru D12 
Chrlice (D2) – Šlapanice patrný v prostoru křižovatky se silnicí II/380 skokový pokles dopravy, je jako 
návrhový v ZÚR JMK ponechán pouze úsek Chrlice (MÚK-D2) – Tuřany (MÚK-II/380), navazující úsek JVT 
Tuřany – Tvarožná je celý převeden do územní rezervy DR4. Návrhový koridor D41 II/380 Tuřany, obchvat je
s drobnou úpravou ponechán. Parametry komunikace, pro kterou bude vymezena územní rezerva, budou 
prověřeny v souvislosti s prověřením územní rezervy pro výrobní smíšené plochy v Tuřanech a Šlapanicích.

Dalším cílem JVT je vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění obsluhy území a návaznost na nižší silniční 
infrastrukturu, což se týká zejména koridoru DR4. Výrobní zóny v jižním a jihovýchodním sektoru Brna a ve 
Šlapanicích budou zdrojem pracovních příležitostí. Vzhledem k dostatku ploch vymezených v územních 
plánech jednotlivých obcí jihovýchodně od Brna pro rozvoj bydlení a relativně krátkým dojezdovým 
vzdálenostem na plánovaná pracoviště přinese rozvoj výrobních zón určitě také rozvoj bydlení. A jedním
z limitujících faktorů pro rozvoj tohoto dynamicky se rozvíjejícího území bude zabezpečení kapacitního 
dopravního napojení. Veškeré stávající krajské silnice procházejí přes centra jednotlivých sídel a zvýšení 
dopravy by přineslo komplikace. Aby mohl být plně využit potenciál tohoto území, je nutno v předstihu řešit 
otázky dopravy. Jedním z prvních kroků je vymezení koridoru území rezervy DR4, který bude sloužit jako 
základ pro nižší silniční infrastrukturu s konečným cílem zabezpečení kvalitní obsluhy území.

Návrh koridoru JVT vychází ze „Studie jihovýchodních tangent města Brna“ (PK Ossendorf s.r.o., Brno, 
2001). Touto studií bylo v území prověřeno 8 variant, jako nejvhodnější byla vyhodnocena a dále zůstala 



218

sledovaná varianta označená G. Tato varianta byla zapracována do Generelu dopravy Jihomoravského kraje 
(únor 2006) jako územně plánovacího podkladu zpracovaného ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který řeší komplexní 
návrh rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury v kraji s návrhem priorit. Ve smyslu § 185 odst. 4 
stavebního zákona byla prověřena aktuálnost tohoto územně plánovacího podkladu, data o generelu byla 
vložena do evidence územně plánovací činnosti. Studií byly původně vyhledávány trasy vedení rychlostní 
silnice. V 2. Návrhu ZÚR JMK má však JVT jiné cíle, má plnit zejména funkci obslužnou pro nově plánované 
rozvojové plochy a v delším časovém horizontu zabezpečit kvalitní napojení nižší dopravní infrastruktury
a odlehčit dopravě v jednotlivých obcích. V žádném případě JVT nemá sloužit k zajištění tranzitní dopravy ve 
směru sever – jih, pro dopravu ve směru od Olomouce směrem jižním je v ZÚR JMK vymezen koridor 
rychlostní silnice R55, případně pro tranzit bude sloužit rozšířená dálnice D1. 

Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 
požadavky na jejich využití. Dále dle § 36 stavebního zákona zásady územního rozvoje mohou vymezit 
plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno 
způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití, tzv. „územní rezervy“. Ve 
smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ jsou v článku (189) textové části uvedeny požadavky 
na uspořádání a využití území – vytvořit podmínky pro územní rezervy ploch a koridorů s cílem prověřit 
možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo 
podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Z výše uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK není 
vymezován koridor pro realizaci záměru silnice – JVT (na základě kterého by mohlo dojít k realizaci stavby 
komunikace), ale je vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, aby zde byly 
realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro silnici. Úkolem pro územní 
plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné upřesnění koridorů územních rezerv pro 
silniční dopravu, nikoliv příprava realizace stavby. Zejména z této skutečnosti je nutno vycházet při 
odůvodnění rozhodnutí. 

K jednotlivým bodům podání (v této části jsou vybrány pouze nejdůležitější skutečnosti z podání, neboť 
účelem není doslovně opakovat body námitky, ale vypořádat se s nimi) se uvádí:

 Dotčená osoba (Obec Jiříkovice, dále jen obec) nesouhlasí s navrhovanou územní rezervou pro 
umístění koridoru DR4 JVT, zasahující rovněž obec Jiříkovice. Obec namítá, že navrhované tangenty města 
Brna i plánované územní rezervy, včetně komunikací souvisejících s jejich zajištěním, jsou zcela v rozporu se 
zásadou udržitelného rozvoje a se zásadou vyváženého vztahu podmínek pro příznivé ŽP ve smyslu ust. § 18
a násl. stavebního zákona, neboť zcela znehodnotí stávající krajinný ráz a z významné kulturní, historické
a zemědělské oblasti vytvoří betonovou oblast. Navrhovaným řešením by byly nenávratně zničeny veškeré 
hodnoty tohoto významného území – obec napadá v tomto bodě odůvodnění územní rezervu DR4 JVT
a tangenty města Brna, za území dotčené námitkou je tedy nutno považovat území dotčené tangentami –
JZT, JT a JVT. 

V ZÚR JMK prověřené a vymezené koridory JZT, JT a JVT napadené podatelem jsou dlouhodobým záměrem, 
který prověřila řada územně plánovacích podkladů, zejména Generel dopravy Jihomoravského kraje, 
Územní prognóza Jihomoravského kraje, Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, Územní studie 
aglomeračních vazeb města Brna, Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje a Studie 
jihovýchodních tangent města Brna. 

JZT a JT jsou součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol pro 
územní plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit územní 
podmínky pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti s rozvojem 
komerční zóny Brno-jih“. 
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Nutnost řešení silniční sítě jižně dálnice D1 byla vyvolána rozvojem města Brna jižním směrem, zejména 
výstavbou komerčních zón v území. Z hlediska řešení silniční sítě města Brna a okolí (území Brněnské 
aglomerace) je podstatné respektování systému třístupňové ochrany území, zejména zastavěných území, 
před tranzitní dopravou 

ZÚR JMK řeší zajištění ochranného dopravního systému Brněnské aglomerace v území jižně dálnice D1 
doplněním tangent k městu Brnu, a to JZT a JT, které představují propojení dálnic D1 a D2 ve směru západ –
jih a zároveň zkapacitnění dálnice D1 rozšířením na šestipruhové uspořádání v úseku Kývalka – Holubice. Na 
jižní tangentu v MÚK JT – D2 může navázat Jihovýchodní tangenta. 

Koridor JZT prochází mezi MÚK Bosonohy a MÚK Modřice a funguje jako dopravní propojení dálnice D1 (ze 
směru Praha – Brno) a navrhované rychlostní silnici R43 (ze směru Moravská Třebová – Brno) se silnicí R52 
(která zkvalitní dopravní tah Brno – Vídeň). Významný je navazující koridor JT v úseku JZT – D2 propojující 
silnici R52 s dálnicí D2.

ZÚR JMK prověřily koridor JZT a navazující JT jako nejvýznamnější část ochranného systému silniční sítě 
nadmístního významu jižně dálnice D1. Tento poznatek byl potvrzen Ministerstvem dopravy, které je
v tomto případě dotčeným orgánem ve smyslu § 37 stavebního zákona. 

ZÚR JMK prověřily záměr JZT ve třech variantách rychlostní čtyřpruhové silnice, včetně MÚK a všech 
souvisejících staveb a navazující JT, a to:

- ve variantě „nulové“ - jako koridor Brno (D1) – Rajhrad (R52), ve které dochází k přenesení silnice
R52 do silnice I/52 a ulice Vídeňské na území města Brna, 

- ve variantě „Modřické“ jako koridor v úseku Troubsko (D1) – Rajhrad (R52), 

- ve variantě „Želešické“, jako koridor Troubsko (D1) – Syrovice (R52). 

Reálnost variant byla detailně prověřena v Územní studii oblasti Jihozápadně města Brna (uvedená studie 
prověřila celkem 9 variant JZT + variantu nulovou). ZÚR JMK prověřily vlivy variant JZT na životní prostředí 
(dokumentace SEA) a na veřejné zdraví (dokumentace HIA). Dokumentaci zpracovávaly autorizované osoby
s příslušnou autorizací, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí ČR. Varianty koridoru JZT byly v ZÚR 
JMK vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí a z hlediska veřejného zdraví a také z hledisek 
vytvářejících synergický efekt tzv. „udržitelnosti rozvoje území“ (ve smyslu stavebního zákona, přílohy ke 
stavebnímu zákonu a prováděcích vyhlášek a jejich příloh a předpisů souvisejících). 

Bylo prověřeno, že „nulová“ varianta je na základě prověření v ZÚR JMK nereálná s ohledem na dopady do 
území, neboť předpokládá úpravu silnice I. třídy (I/52) na rychlostní silnici v ulici Vídeňské. Tím vyvolává 
změny v dopravní obslužnosti a zatížení okolních obcí a městských částí silniční dopravou, vyvolává potřebu 
realizace nové technické a dopravní infrastruktury především z důvodu nutnosti dodržení parametrů 
závazných pro rychlostní silnici (např. zrušení silničních kolektorů v ulici Vídeňské, nové komunikace a nové 
tramvajové trati, znemožnění realizace MÚK Moravanská umožňující obsluhu rozsáhlého přilehlého území) 
apod. Důvodem odmítnutí „nulové varianty je rovněž další zvýšení emisní a hlukové zátěže z dopravy
v dotčeném území podél stávajících komunikací (dálnice D1 + ul. Vídeňská). 

Varianta „Modřická“ a varianta „Želešická“ vycházejí z hlediska výhodnosti po porovnání v zásadě podobně, 
avšak varianta Modřická má některé výhodnější parametry (dává vyšší dopravní účinnost, je kratší, 
ovlivňuje obytná území v menší míře a chová se šetrněji ke stabilizovaným lokalitám přírodního 
charakteru…), proto byla doporučena jako nejvýhodnější a je součástí ZÚR JMK v invariantním návrhu. 

ZÚR JMK zahrnuje koridor JZT ve variantě Modřické v šíři 600 m a koridor JT rovněž v šíři 600 m. Ve smyslu
§ 43 odst. 3 stavebního zákona územní plány (jednotlivých obcí) zpřesní vlastní trasy JZT a JT v rámci 
koridoru stanoveného ZÚR JMK. 



220

ZÚR JMK stanovují pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihozápadní tangenty 
Troubsko (D1/R43) – Rajhrad (R52) požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky 
pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování v bodech (65) a (66), pro koridor Jižní 
tangenty Modřice (JZT) – Chrlice (D2) v bodech (67) a (68). 

Jihovýchodní tangenta je ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezena jako dva na sebe navazující koridory: koridor D12 
čtyřpruhové silnice II. třídy Jihovýchodní tangenty Chrlice (D2) – Šlapanice a koridor DR4 kapacitní 
(nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná. Návrhem komunikace je sledováno posílení 
kapacitního propojení a obsluhy dynamicky se rozvíjejícího jihovýchodního segmentu rozvojové oblasti OB3 
Brno v návaznosti na JT a JZT, dálnici D2 a radiální komunikační síť Brna, především silnici II/380
a navrhovanou přeložku silnice II/417 Brno, Slatina – Šlapanice. ZÚR JMK stanovují pro plánování
a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihovýchodní tangenty D12 požadavky na uspořádání a využití 
území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování v bodech (69)
a (70). 

Dle článků (66), (68) a (70) ZÚR JMK, dle úkolů pro územní plánování, se má v součinnosti s dotčenými 
orgány zpřesnit a vymezit koridory JVT, JT a JVT s ohledem na přepravní funkci, obsluhu území, minimalizaci 
negativních vlivů na obytnou zástavbu a střetů s limity využití území. Problematika, které má být při 
zpřesňování koridorů tangent věnována zvýšená pozornost, je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
udržitelný rozvoj území, konkrétně v příloze 1, část 1.1. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na ŽP – koridory
a plochy dopravní infrastruktury.

Pokud se týká koridoru územní rezervy DR4 JVT, dle článku (189) ZÚR JMK má vytvořit podmínky 
pro územní rezervy koridorů pro silniční dopravu nadmístního významu s cílem prověřit možnosti 
budoucího využití. Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné 
upřesnění koridorů územních rezerv pro silniční dopravu. Problematika, které musí být při prověřování 
možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, 
je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Pro JVT je uvedena zejména 
podmínka minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz, minimalizace rozsahu záboru ZPF, minimalizace 
rozsahu vlivů na kulturní, historické a krajinné hodnoty území – KPZ Slavkovské bojiště. Tyto podmínky jsou 
promítnuty do článku (189) 2. Návrhu ZÚR JMK do úkolů pro územní plánování. Námitka obce nemá 
opodstatnění, protože dle 2. Návrhu ZÚR JMK byla dotčená problematika u JZT, JT a koridoru D12 JVT 
posuzována a řešena, u DR4 bude řešena v rámci prověřování budoucího využití koridoru územní rezervy. 

 Obec namítá, že navrhované tangenty města Brna i plánované územní rezervy, včetně komunikací 
souvisejících představují nežádoucí rozdělení krajiny a oddělení jednotlivých obcí KPZ Slavkovské bojiště 
dálnicemi a vysokorychlostními komunikacemi. Obec požaduje důkladné vyhodnocení vlivu DR4 JVT na KPZ, 
které nepochybně povede k přepracování tras plánovaných tangent a územních rezerv – obec napadá
v tomto bodě odůvodnění územní rezervu DR4 JVT a její dopad na KPZ Slavkovské bojiště, za území dotčené 
námitkou je tedy nutno považovat území KPZ dotčené JVT.

Přes KPZ Slavkovské bojiště je ve 2. Návrhu ZÚR JMK navržen koridor územní rezervy JVT jako kapacitní 
(nekategorizované) spojení. Přes KPZ Slavkovské bojiště není 2. Návrhem ZÚR JMK navržena žádná dálnice 
ani vysokorychlostní komunikace. Jak je uvedeno v předcházejícím bodě tohoto odůvodnění, úkolem pro 
územní plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné upřesnění koridorů územních 
rezerv pro silniční dopravu. Problematikou, které musí být při prověřování možností budoucího využití pro
daný účel a při upřesnění vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, je zejména minimalizace 
negativních vlivů na krajinný ráz, minimalizace rozsahu záboru ZPF a minimalizace rozsahu vlivů na kulturní, 
historické a krajinné hodnoty území – KPZ Slavkovské bojiště. Tyto podmínky jsou promítnuty do článku 
(189) 2. Návrhu ZÚR JMK do úkolů pro územní plánování. Námitka tedy nemá opodstatnění, protože dle 
ZÚR JMK bude dotčená problematika řešena v rámci prověřování budoucího využití koridoru územní 
rezervy; 2. Návrhem ZÚR JMK není přes KPZ Slavkovské bojiště navržena žádná dálnice ani vysokorychlostní 
komunikace. 
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 Obec namítá, že navrhované tangenty města Brna i plánované územní rezervy vytváří nepřirozené 
překážky a znehodnocují obytnou funkci obce Jiříkovice a dalších sousedních obcí. Toto je zcela v rozporu se 
zásadou minimalizace negativních vlivů na přírodní hodnoty a krajinný ráz, zásadou minimalizace střetů
s limity využití území a zásadou nežádoucí fragmentace krajiny. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní 
prostředí konstatuje, že největší podíl na znečištění ovzduší má doprava a že hlavním problémem je 
především hluk z automobilové dopravy. V rozporu s těmito skutečnostmi však plánované tangenty města 
Brna tyto problémy v již tak dopravně přetíženém území zvýší – obec napadá v tomto bodě odůvodnění 
územní rezervu DR4 JVT s tím, že tato znehodnocuje obytnou funkci obce Jiříkovice a sousedních obcí
a vytváří nepřirozené překážky; dotčeným územím je pro tuto část odůvodnění námitky území obce 
Jiříkovice a sousedních obcí dotčených JVT (za ně můžeme považovat Ponětovice a Blažovice). V další části 
odůvodnění obec napadá negativní vlivy dopravy z tangent, za území dotčené námitkou je tedy nutno 
považovat území dotčené tangentami – JZT, JT a JVT. 

V podání je uvedeno, že územní rezerva znehodnocuje obytnou funkci obce Jiříkovice a sousedních obcí, ale 
není specifikováno, čím ji znehodnocuje. U Jiříkovic koridor územní rezervy prochází jihovýchodně od 
zastavěného území. Dle platného územního plánu obce Jiříkovice je navrhovaná zástavba na jižní a východní 
straně obce zakončena navrženou izolační zelení, kolem níž je navržena přeložka (obchvat) krajské silnice 
III/4174. Ta vytváří předpoklad, že další zástavba směrem k územní rezervě JVT nebude navrhována. Navíc 
je nutno dodat, že ZÚR JMK vymezuje koridor územní rezervy pro kapacitní (nekategorizované) spojení pro 
obsluhu území, ne pro tranzitní dálkovou přepravu. 

Pokud se týká obce Blažovice, navržená územní rezerva JVT nebrání stavebnímu rozvoji obce ani obec 
zásadním způsobem neovlivňuje. Platný územní plán sídelního útvaru Blažovice v jihozápadní části 
vymezuje územní rezervu pro zemědělské aktivity a podnikání (v návaznosti na stávající zemědělský areál), 
územní rezerva představuje jednak dostatečný potenciál pro rozvoj podnikatelských aktivit, jednak odcloní 
případné negativní vlivy z dopravy. Vzhledem ke stávajícímu zemědělskému areálu a předpokládanému 
rozvoji podnikatelských aktivit v západní části obce nelze předpokládat rozvoj bydlení v této části obce pro 
možnost negativních dopadů ploch výroby na bydlení. Územní plán v severozápadní části obce předpokládá 
pouze dostavbu ulice směrem k hřišti, žádný další rozvoj v této části obce (směrem k území rezervě JVT) 
není navržen. 

Pokud se týká obce Ponětovice, obec má v jižní části platným Územním plánem sídelního útvaru Ponětovice 
(schválen v r. 1996) vymezenu lokalitu pro bydlení jako dostavbu druhé strany ulice, další rozvojové plochy 
jsou vymezeny opačným směrem, než je navržen koridor územní rezervy JVT. V nově pořizovaném územním 
plánu je tato lokalita respektována a další rozvoj je směřován severněji do prostoru, který se uvolní 
vymístěním stávající železnice. Při projednávání územního plánu Ponětovice s dotčenými orgány bylo 
navrženo jižně od nového vedení železniční trati Brno – Přerov (které už je projekčně upřesněno) vymezit 
územní rezervu pro dopravu, ve které se budou v budoucnu zpřesňovat záměry JVT a vysokorychlostní trati. 
Při prověřování a upřesňování dopravních záměrů je následně nutno brát zřetel na navrhovaný rozsah nové 
zástavby, který byl v rámci společného jednání o návrhu územního plánu Ponětovice konaného ve smyslu
§ 50 stavebního zákona s dotčenými orgány dohodnut již v roce 2010. Z výše uvedeného je zřetelné, že 
rozvoj obce Ponětovice nebude zásadně omezen, minimalizace případného dopadu územní rezervy pro 
dopravu byla už v novém územním plánu řešena. 

Pokud se týká minimalizace negativních vlivů na přírodní hodnoty a minimalizace nežádoucí fragmentace 
krajiny, při jejím posuzování je nutno vycházet z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Dle 
článku (189) ZÚR JMK má vytvořit podmínky pro územní rezervy koridoru pro silniční dopravu nadmístního 
významu s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na 
další období je pak prověření a případné upřesnění koridoru územní rezervy pro silniční dopravu. 
Problematika, které musí být při prověřování možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění 
vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území. Pro JVT je uvedena zejména podmínka minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz, 
minimalizace rozsahu záboru ZPF, minimalizace rozsahu vlivů na kulturní, historické a krajinné hodnoty 
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území (KPZ Slavkovské bojiště); požadavek na dodržení těchto podmínek je promítnut do článku (189) 2. 
Návrhu ZÚR JMK do části úkoly pro územní plánování, minimalizace dopadů JVT do území je tedy řešena.

Pokud se týká znečištění ovzduší a hluku, podatel nesouhlasí s tím, že dle jeho názoru ZÚR JMK umísťují 
koridory silničních staveb do oblastí zasažených externalitami ze silniční dopravy jako další významné zdroje 
hluku. K tomuto bodu lze uplatnit závěry z HIA kap. 5, kde se uvádí, že realizací ZÚR JMK jako celku nebude 
veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno. ZÚR JMK v souladu s obsahem a účelem zásad územního rozvoje 
ve smyslu § 36 stavebního zákona vymezují plochy a koridory nadmístního významu, jejichž cílem je vytvořit 
předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území a ochránit území pro budoucí možné převedení stále 
narůstajících kapacit dopravy. S ohledem na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká 
bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na veřejné zdraví v době 
realizace jednotlivých záměrů, nelze předjímat nemožnost stavebně technických či technologických řešení 
konkrétních záměrů naplnit normativní požadavky vztahující se k vlivům záměru na životní prostředí a na 
veřejné zdraví, ale je potřeba vytvořit územní podmínky vedení koridorů pro budoucí možnost vyhledání
a upřesnění konkrétních tras nebo dopravních ploch předmětných komunikací mimo jiné také s ohledem na 
omezení dopadů jak na životní prostření v jeho nejširším smyslu, tak i dopadů na zdraví obyvatel. Při 
vyhodnocování možného negativního ovlivnění obytné funkce (emise, hluk, narušení pohody bydlení) je 
nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke stavebnímu zákonu ve spojení
s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z něhož je mj. zřejmé, že předmětem posuzování vlivu 
koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměru uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., přičemž záměry budou podrobněji posuzovány v územních plánech 
nebo v rámci řízení o povolení stavby. Dle kap. 5 HIA se jeví jako problematická kumulace záměrů v území, 
konkrétně v lokalitě Bosonohy-Troubsko-Ostopovice, prostoru Šlapanicka a oblasti Modřic. HIA proto 
stanoví, že v těchto lokalitách je nutno na základě podrobné rezortní studie posoudit očekávanou zátěž při 
realizaci všech záměrů a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel.

Pokud se týká konkrétně obce Jiříkovice, je nutno vycházet ze závěrů Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, 
které je součástí ZÚR JMK. V kap. 4.4.7.3. Vliv záměrů ZÚR JMK je sice vyhodnocen pouze vliv koridoru D12 
(vliv na územní rezervu DR4 JVT nebyl zpracován), nicméně ze závěrů je zřejmé, že jej lze aplikovat i na 
územní rezervu DR4. Shrnutí kapitoly: aktivní varianta je příznivější, a to jak v případě hlukové, tak imisní 
zátěže, pokračování úseku směrem na východ bude mít na obyvatelstvo minimální dopad vzhledem
k minimální lokalizaci zástavby poblíž plánované trasy. Z hlediska území obce Jiříkovice tedy tento bod 
námitky nemá opodstatnění. 

 Obec požaduje přehodnocení přivádění tranzitní dopravy ze směru sever-jih, která může být vedena 
na R55 a nemusí být v území obce Jiříkovice a celého území slavkovského bojiště kumulovány negativní vlivy 
dopravy – jak je už uvedeno výše, JVT v žádném případě nemá sloužit pro vedení tranzitní dopravy ve směru 
sever-jih, pro tranzit bude sloužit R55, případně rozšířená dálnice D1. Tomu odpovídá i stanovisko 
dotčeného orgánu – odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen OD) k podaným 
námitkám ze dne 04.05.2011, č.j. JMK 62304/2011: „…Návrh ZÚR JMK JVT navrhuje jako kombinaci silnice 
II. tř. a územní rezervy. Převádění dopravy z dálnice na silnici II. tř. není přípustné, neboť silnice plní jinou 
funkci a lze u ní předpokládat stavební stav této funkci odpovídající (nevztahuje se na objížďky). Argumenty 
vycházející z tvrzení, že na JVT má být převedena doprava z dálnice D1, jsou tak irelevantní a KrÚ JMK OD se 
jimi nezabýval.“ Pokud se týká negativních vlivů dopravy, ty jsou v prostoru Jiříkovic vyhodnoceny
v předcházejícím bodě se závěrem minimálního dopadu na obyvatelstvo.

 Obec nesouhlasí s navrhovanými tangentami města Brna a jejich územními rezervami z důvodu 
záboru velmi kvalitní, zemědělsky využívané půdy – obec napadá v tomto bodě odůvodnění tangenty města 
Brna z důvodu záboru zemědělsky využívané půdy, za území dotčené námitkou je tedy nutno považovat 
území dotčené tangentami – JZT, JT a JVT. Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, 
které vyšly v rámci komplexního hodnocení nejvýhodněji. Hledisko záboru ZPF, či případné fragmentace 
krajiny, je jen jedním z kritérií hodnocení výhodnosti varianty. S ohledem na to, že varianta JZT Modřická, JT
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a JVT zapracované do ZÚR JMK, byly kladně projednány z hlediska záboru ZPF s orgánem ochrany přírody
a krajiny a s orgánem ochrany ZPF, lze konstatovat, že námitka je irelevantní. Lze doplnit, že realizace 
tangent (JZT, JT a JVT) na půdách I. a II. třídy ochrany bude v souladu s Metodickým pokynem MŽP, OOLP 
1067/96 odnímání půdy podle zákona 334/1992 Sb., ze dne 01.10.1996.

Pokud se týká obce Jiříkovice, přes území obce je ve 2. Návrhu ZÚR JMK navržen koridor územní rezervy JVT 
jako kapacitní (nekategorizované) spojení. Jak je uvedeno ve vyhodnocení prvního bodu námitky obce 
Jiříkovice, úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné 
upřesnění koridorů územních rezerv pro silniční dopravu. Problematikou, které musí být při prověřování 
možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, 
je (dle Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území) zejména minimalizace negativních vlivů na 
krajinný ráz, minimalizace rozsahu záboru ZPF a minimalizace rozsahu vlivů na kulturní, historické a krajinné 
hodnoty území – KPZ Slavkovské bojiště. Tyto podmínky jsou promítnuty do článku (189) 2. Návrhu ZÚR 
JMK do úkolů pro územní plánování.

 Obec namítá, že při plánování tangent města Brna a jejich územních rezerv byly zcela ignorovány 
požadavky pro zachování a zvýšení obytné a rekreační funkce dané lokality. Nelze přijmout řešení, které 
znamená neúměrnou zátěž na okolní obce, přírodu a krajinu. Toto je v rozporu se zásadou vyváženého 
rozvoje území pro příznivé životní prostředí – obec napadá v tomto bodě odůvodnění tangenty města Brna
z důvodu zachování a zvýšení obytné a rekreační funkce dané lokality, za území dotčené námitkou je tedy 
nutno považovat území dotčené tangentami – JZT, JT a JVT. Pokud se týká zachování a zvýšení obytných 
funkcí dotčených obcí, při jejím posuzování je nutno vycházet zejména z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
udržitelný rozvoj území. Dle článků (66), (68) a (70) ZÚR JMK, dle úkolů pro územní plánování, se má
v součinnosti s dotčenými orgány zpřesnit a vymezit koridory JVT, JT a JVT s ohledem na přepravní funkci, 
obsluhu území, minimalizaci negativních vlivů na obytnou zástavbu a střetů s limity využití území. 
Problematika, které má být při zpřesňování koridorů tangent věnována zvýšená pozornost, je velmi 
podrobně popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, konkrétně v příloze 1, část 
1.1. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na ŽP – koridory a plochy dopravní infrastruktury a promítnuta do výše 
uvedených článků ve 2. Návrhu ZÚR JMK.

Pokud se týká koridoru územní rezervy DR4 JVT, dle článku (189) ZÚR JMK má vytvořit podmínky 
pro územní rezervy koridorů pro silniční dopravu nadmístního významu s cílem prověřit možnosti 
budoucího využití. Problematika, které musí být při prověřování možností budoucího využití pro daný účel
a při upřesnění vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, je velmi podrobně popsána 
ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, konkrétně v příloze 1, část 1.1. Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na ŽP – koridory a plochy dopravní infrastruktury. Tyto podmínky jsou promítnuty do článku 
(189) 2. Návrhu ZÚR JMK do úkolů pro územní plánování. Požadavky na zachování obytné funkce jsou tedy 
ve 2. Návrhu ZÚR JMK řešeny.

Pokud se týká zachování a zvýšení rekreačních funkcí dotčených obcí, je při řešení této problematiky nutno 
vycházet z úkolů zásad územního rozvoje. Ty ve smyslu § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní 
požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního 
významu a stanoví požadavky na jejich využití. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK nebyly vymezeny v prostoru tangent 
žádné plochy nadmístního významu s rekreační funkcí a tedy nebyl posuzován vliv tangent na tuto funkci. 
Ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, jejichž součástí je rovněž posouzení vlivů záměrů 
na rekreační potenciál, není v podrobnosti ZÚR JMK vyhodnocen u tangent negativní dopad navrhované 
dopravy na rekreační potenciál. Pro stanovené území Brněnské aglomerace (článek 35 ZÚR JMK), která 
zahrnuje i území tangent, je v článku (36) v požadavcích na využití a uspořádání území uvedena podmínka 
„ochrany území s vysokou hodnotou přírodního prostředí plnících funkci rekreačního zázemí aglomerace“ a 
v úkolech pro územní plánování podmínka „respektovat a chránit při plánování rozvoje území Brněnské 
aglomerace přírodně rekreační zázemí aglomerace“. Podmínkami uvedenými ve 2. Návrhu ZÚR JMK je tedy 
ochrana rekreačního potenciálu zajištěna.
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 Obec namítá, že v případě realizace plánovaných tangent města Brna dle stávajících studií by došlo
k zásadnímu snížení hodnoty nemovitostí v obci Jiříkovice a v okolních obcích a ke snížení atraktivity 
dotčených obcí jak pro fyzické osoby se zájmem se usadit, tak pro investory, kteří hodlají podnikat při využití 
kulturních hodnot dotčeného území. Při kumulaci negativních vlivů dopravy a dopravních staveb, jaké 
plánované tangenty města Brna představují, je zde reálné riziko, že dojde k vylidňování dotčených obcí –
obec napadá v tomto bodě odůvodnění tangenty města Brna z důvodu, že v případě jejich realizace by 
došlo ke snížení hodnoty nemovitostí a ke snížení atraktivity dotčených obcí; za území dotčené námitkou je 
tedy nutno považovat území dotčené tangentami – JZT, JT a JVT.

Obcí je konstatováno, že dojde ke snížení hodnoty nemovitostí, ale není uvedeno, z jaké příčiny. Případné 
negativní důsledky navrhované stavby mohou být řešeny (a na přípustnou míru eliminovány) v navazujícím 
územním plánu a dále navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení). Zásady územního rozvoje
a územní plán pouze fakticky otevírají prostor pro to, aby tato řízení mohla být v budoucnu vedena. Tvrzení 
podatele o snížení atraktivity obcí a jejich vylidňování je pouhou domněnkou a tvrzením podatele, bez 
uvedení důvodů, které podatele k této domněnce vedou. K uváděnému snížení kupní ceny nemovitostí 
vlivem tangent lze na základě výše uvedeného konstatovat, že není předmětem řešení ZÚR JMK, proto lze 
tento bod považovat za irelevantní.

Z předchozích bodů tohoto odůvodnění navíc vyplývá, že dotčené obce nemají zásadním způsobem 
omezeny možnosti rozvoje. S přihlédnutím k blízkosti Brna a zlepšení dopravního spojení nelze očekávat 
snížení kupní ceny nemovitostí ani vylidňování obcí. Není tedy znám důvod, proč by se měla snižovat cena 
nemovitostí či vylidňovat obce. To dokládá i stanovisko dotčeného orgánu – odboru dopravy Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje – k podaným námitkám ze dne 04.05.2011, č.j. JMK 62304/2011:“OD 
konstatuje relativnost argumentu některých podání, že realizace tangent povede k vylidňování obcí. Jako 
příklad uvádí obec Popůvky, kde je vedena dálnice D1 středem zastavěné části, obec není napojena na tuto 
dálnici (některé obce budou na tangenty přímo napojeny) a nachází se ve srovnatelné vzdálenosti od Brna 
jako obce kolem tangent. Popůvky měly dle údajů ČSÚ v roce 2000 605 obyvatel, v roce 2010 již 1225 
obyvatel.“

 Obec navrhuje, aby v rámci ZÚR JMK byly rozpracovány varianty, které budou respektovat hodnoty 
dotčené KPZ Slavkovské bojiště, jakož i skutečnost, že dotčená lokalita je významnou zemědělskou oblastí –
z 2. Návrhu ZÚR JMK vyplývá, jak je uvedeno výše, že úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na 
další období je prověření a případné upřesnění koridorů územních rezerv pro silniční dopravu. 
Problematika, které musí být při prověřování možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění 
vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území. Pro JVT je uvedena zejména podmínka minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz, 
minimalizace rozsahu záboru ZPF, minimalizace rozsahu vlivů na kulturní, historické a krajinné hodnoty 
území – KPZ Slavkovské bojiště. Tyto podmínky jsou promítnuty do článku (189) 2. Návrhu ZÚR JMK do 
úkolů pro územní plánování. Námitka nemá opodstatnění, protože dle ZÚR JMK bude dotčená problematika 
řešena v rámci prověřování budoucího využití koridoru územní rezervy.

Je nutno dodat, co je už uvedeno v úvodu tohoto odůvodnění rozhodnutí o námitce - návrh koridoru JVT 
vychází ze „Studie jihovýchodních tangent města Brna“ (PK Ossendorf s.r.o., Brno, 2001). Touto studií bylo
v území prověřeno 8 variant, jako nejvhodnější byla vyhodnocena a dále zůstala sledovaná varianta 
označená G. Tato varianta byla zapracována do Generelu dopravy Jihomoravského kraje (únor 2006) jako 
územně plánovacího podkladu, který řeší komplexní návrh rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury v kraji
s návrhem priorit. Obcí požadované varianty byly už tedy prověřeny a vyhodnoceny, v rámci prověřování 
budoucího využití koridoru územní rezervy DR4 budou upřesňovány parametry a vedení silnice. Koridor
o šířce 600 m k tomu poskytuje dostatečný prostor.

 Na základě souhrnu výše uvedených skutečností obec namítá, že 2. Návrh ZÚR JMK obsahuje 
podstatné vady z nedostatečného zohlednění stávajícího využití území a zásad pro zachování udržitelného 
rozvoje. Obec navrhuje, aby 2. Návrh ZÚR JMK byl přepracován tak, aby do tohoto návrhu byly zapracovány 
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alternativy zohledňující hodnoty území a jeho stávající využití – jak je zřejmé z vyhodnocení námitek, není 
nutné přepracovat koncepci řešení 2. Návrhu ZÚR JMK; řešení ZÚR JMK bylo prověřeno ve variantách s tím, 
že jednotlivé varianty byly vyhodnoceny z hlediska stávajícího využití území i jeho hodnot, není tedy důvod 
pro přepracování 2. Návrhu ZÚR JMK. 

Námitka obce Mašovice (K062) 

Námitka obce Mašovice, se sídlem Mašovice 52, 669 02  Znojmo, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 14.04.2011, pod č.j. JMK 54313/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011 OÚPSŘ, 

I. v části, ve které obec Mašovice nesouhlasí s navrženým rozšířením NRBC Údolí Dyje nad rámec jeho 
hranic v platném ÚPO Mašovice v lokalitě mašovická střelnice, v lokalitě stávajícího rybníka a Mašovice 
– lom, v lokalitě Mašovický dvůr, se vyhovuje,

II. ve zbývající části, ve které obec Mašovice nesouhlasí s navrženým rozšířením NRBC Údolí Dyje nad 
rámec jeho hranic v platném ÚPO Mašovice o dotčené parcely zemědělsky obhospodařované orné půdy
a lesů, které se nacházejí mimo zastavěné území, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Mašovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Zastupitelstvo obce Mašovice, příslušné podle ust. § 6 odst. 6 písm. d) 
zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
schválilo na svém zasedání dne 6. 4. 2011 usnesením číslo 5/7/2011 námitku proti vymezení 
nadregionálního biocentra Údolí Dyje na našem správním území, které zahrnuje k.ú. Mašovice u Znojma. 
Nesouhlasíme s navrženým rozšířením NRBC Údolí Dyje nad rámec jeho hranic v platném ÚPO Mašovice.“.

Základem námitky proti rozšíření neregionálního biocentra (dále také „NRBC“) Údolí Dyje je obava, 
že stávající intenzivně zemědělsky obhospodařované plochy, pokud budou součástí NRBC, nebude možné 
takto nadále využívat, neboť v územních plánech by měly být začleněny do ploch přírodních. Jak je dále 
podrobně vysvětleno, je v rámci upřesnění NRBC v územních plánech jednotlivých obcí možně stávající 
pole, vinice, zahrady, sady a pod., i když budou umístěny v NRBC, vymezit s funkcí podle současného využití
a tím zajistit, aby jejich zemědělské obhospodařování nebylo ani do budoucna ohroženo.

MŽP ve svém stanovisku (k námitkám a připomínkám uplatněným ke 2. Návrhu ZÚR JMK) ze dne 
21.07.2011 č.j. 46635/ENV/11 MŽP (dále jen „stanovisko MŽP“) k jednotlivým lokalitám uvádí:

„…MŽP souhlasí s vypuštěním pouze malé části lokality bývalé mašovické střelnice, která je umístěna při 
západním okraji lokality, z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje v ZÚR JMK s ohledem na to, že se jedná
o ostatní plochy, zastavěné plochy a nádvoří, na kterých jsou z 80% zpevněné povrchy (zastavěné pozemky 
ve vlastnictví obce).

MŽP souhlasí s vypuštěním lokalit rybníka a Mašovice – lom z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje
v ZÚR JMK. Využití jako rybník sice není v rozporu s funkcí NRBC, ale tato lokalita, vzhledem k potenciálním 
ekosystémům, není nezbytnou součástí NRBC.

MŽP souhlasí s vypuštěním lokality Mašovický dvůr z navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje v ZÚR JMK
s ohledem na to, že se jedná o zastavěné území (rodinný dům s přilehlými pozemky), louky a pastviny pro 
koně a ovce, zahrnuté do stávajícího ochranného pásma NP Podyjí. Stávající využití pozemků jako louky
a pastviny není v rozporu s funkcí NRBC, na pozemcích lze hospodařit jako dosud. Tato lokalita však, 
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vzhledem potenciálním ekosystémům, není nezbytnou součástí NRBC, a proto MŽP souhlasí s upravením 
hranice NRBC souběžně se stávající hranicí NP Podyjí.

MŽP nesouhlasí s vypuštěním zemědělsky obhospodařované orné půdy a lesů z navrhovaného rozšíření 
NRBC Údolí Dyje s ohledem na to, že jde o plochy nutné pro přežití populací či migraci jedinců mnoha druhů 
(myší ocásek nejmenší, pryskyřník rolní, kamejka rolní, pěnice vlašská, pokřovní, černohlavá i hnědokřídlá, 
koroptev polní, chřástal polní a další). Potenciálně jsou tyto plochy (v případě ukončení zemědělského 
hospodaření) součástí přirozených společenstev dosud nedostatečně zastoupených biochor (zejména -3RE
a -2BE, 1BE, 1RE). Stávající využití pozemků jako obdělávaná pole a obhospodařované lesy není v rozporu
s funkcí NRBC, na pozemcích lze hospodařit jako dosud. Ponechání či případně vypuštění zemědělsky 
obhospodařované orné půdy a lesů jako součásti NRBC Údolí Dyje lze prověřit až při jeho upřesnění územním 
plánem. Jde o podrobnost nepostihnutelnou v měřítku zpracování ZÚR JMK.“

Obec Mašovice v odůvodnění námitky žádá zohlednit námitky soukromých vlastníků, které přiložila
k podání. Námitky proti návrhu ZÚR JMK mohou podle § 39 stavebního zákona podat pouze obce
v řešeném území a obce sousedící s tímto územím a zástupce veřejnosti, proto byla připojená podání 
soukromých vlastníků vyhodnocena jako připomínky a takto jsou i vypořádány.

Připomínka MVDr. L. J., J. J. a E. J., XXXXXXXXXX, týkající se lokality Mašovický dvůr a vyjadřující obavy
z případných dalších omezení, vzniklých rozšířením NRBC, pro jejich hospodaření (louky a pastviny pro koně
a ovce), je vypořádána samostatně jako připomínka pod č. K044a (je totožná s připomínkou pod č. K015).

Připomínka R. H. a D. H., XXXXXXXXXX, vyjadřující obavu, že plánované zemědělské hospodaření pro 
rozšíření NRBC na jejich pozemky nebude možné, je vypořádána samostatně jako připomínka pod č. K044b. 

Připomínka P. K. a S. K., XXXXXXXXXX, ve které je uvedeno, že rozšíření NRBC na lokalitu Mašovice – lom 
zkomplikuje plánovanou stavbu domku, je vypořádána samostatně jako připomínka pod č.K044c.

Připomínka R. P., XXXXXXXXXX, vyjadřující obavu z případných omezení stávajícího zemědělského 
hospodaření, vzniklých rozšířením NRBC, je vypořádána samostatně jako připomínka pod č. K044d.

Připomínka R. K., XXXXXXXXXX, vyjadřující obavu z případných omezení stávajícího zemědělského 
hospodaření, vzniklých rozšířením NRBC, je vypořádána samostatně jako připomínka pod č. K044e.

Připomínka A. S., XXXXXXXXXX, vyjadřující obavu z případných omezení stávajícího zemědělského 
hospodaření, vzniklých rozšířením NRBC, je vypořádána samostatně jako připomínka pod č. K044f.

K námitce, že z grafiky nelze přesně identifikovat jednotlivé zahrnované parcely dle konkrétních vlastníků, je 
nutné uvést, že v podrobnosti ZÚR (měřítko zpracování ZÚR JMK je v souladu s § 6 vyhl. č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 1 : 100 000), nejsou hranice parcel zobrazitelné. 

Názor uvedený v odůvodnění předmětné námitky, že: „… Navrhované řešení je v rozporu s jednou z priorit 
Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje uvedené v kapitole A „Stanovení priorit územního 
plánování jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území“, bod č. 10, písmeno d) – vytváření 
územních podmínek pro rozvoj zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem zabezpečit jejich územní 
nároky. …“, je vypořádán v odůvodnění rozhodnutí o námitce města Znojma zaevidované dne 15.04.2011 
Krajským úřadem pod č.j. JMK 52898/2011, která je obdobná.

Zpochybnění nutnosti navrhovaného rozšíření NRBC Údolí Dyje, které je uvedeno v odůvodnění předmětné 
námitky, je vypořádáno v odůvodnění rozhodnutí o námitce města Znojma zaevidované dne 15.04.2011 
Krajským úřadem pod č.j. JMK 52898/2011, která je obdobná.

Obava vyslovená v odůvodnění předmětné námitky, zda intenzivně obhospodařované plochy jsou slučitelné
s funkcí NRBC, je vypořádána v odůvodnění rozhodnutí o námitce města Znojma zaevidované dne 
15.04.2011 Krajským úřadem pod č.j. JMK 52898/2011, která je obdobná.

Obava vyjádřená v odůvodnění předmětné námitky z toho, že „… V ust. § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je ochrana systému ekologické stability 
deklarována jako povinnost všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je 
veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. …“ , je vypořádána v odůvodnění 
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rozhodnutí o námitce města Znojma zaevidované dne 15.04.2011 Krajským úřadem pod č.j. 
JMK 52898/2011, která je obdobná.

Názor uvedený v předmětné námitce, že „… NRBC Údolí Dyje je v současné podobě součástí Národního 
parku Podyjí, území s nejvyšší možnou ochranou přírody podle našeho právního řádu. Proto je nepřesvědčivé 
tvrzení, že NRBC Údolí Dyje je nutné rozšířit, neboť je ve špatném stavu. Pokud by to tak bylo, nesvědčilo by 
to o dobré práci Správy NP Podyjí, která území spravuje.“, je vypořádán v odůvodnění rozhodnutí o námitce 
města Znojma zaevidované dne 15.04.2011 Krajským úřadem pod č.j. JMK 52898/2011, která je obdobná.

Pochybnosti, vyslovené v odůvodnění předmětné námitky ohledně způsobu vymezování hranic NRBC
v podrobnější územně plánovací dokumentaci, jsou vypořádány v odůvodnění rozhodnutí o námitce města 
Znojma zaevidované dne 15.04.2011 Krajským úřadem pod č.j. JMK 52898/2011, která je obdobná, s tím 
rozdílem, že v první větě odstavce, který začíná „K pochybnostem vysloveným v odůvodnění námitky 
ohledně způsobu vymezován hranic NRBC…“ se slova „ územním plánem pro město Znojmo“ nahrazuje slovy 
„územním plánem pro obec Mašovice“.

Tvrzení uvedené v odůvodnění předmětné námitky, že „Vymezení NRBC Údolí Dyje působí dojmem, že bylo 
zpracováno značně neprofesionálně, od stolu, bez detailní znalosti území. Nebyl vzat v úvahu způsob 
současného využití území a jeho vazby. Nejsou patrny ani náznaky snahy zpracovatele v rámci rozšíření ÚSES 
sladit stávající charakter využívání a obhospodařování krajiny a potřeby hospodařících subjektů se zájmy 
ochrany přírody“, je vypořádáno v odůvodnění rozhodnutí o námitce města Znojma zaevidované dne 
15.04.2011 Krajským úřadem pod č.j. JMK 52898/2011, která je obdobná.

Názor uvedený v odůvodnění předmětné námitky, že „V případě vymezení NRBC Údolí Dyje jsou podle 
našeho názoru ZÚR Jm kraje v rozporu s cíli a úkoly územního plánování specifikovanými v ust. § 18 
stavebního zákona, konkrétně s ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona. Podle citovaného ustanovení má ÚP 
zajišťovat předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelnosti využití
a prostorového uspořádání s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji území. Tím se zpracovatel ZÚR Jm kraje nezabýval. Soukromý i společenský zájem v území je 
reprezentován zájmem na zachování intenzivně obhospodařovaných vinic, polností, pastvin a zahrad
v současném využití i do budoucnosti.“, je vypořádán v odůvodnění rozhodnutí o námitce města Znojma 
zaevidované dne 15.04.2011 Krajským úřadem pod č.j. JMK 52898/2011, která je obdobná.

Problematika grafického podkladu pro zpracování ZÚR JMK je vysvětlena v odůvodnění rozhodnutí
o námitce města Znojma zaevidované dne 15.04.2011 Krajským úřadem pod č.j. JMK 52898/2011, která je 
obdobná.

Požadavek obce účastnit se řešení návrhu rozhodnutí o podané námitce je vypořádán v odůvodnění 
rozhodnutí o námitce města Znojma zaevidované dne 15.04.2011 Krajským úřadem pod č.j. 
JMK 52898/2011, která je obdobná.

Vzhledem ke shora uvedenému se navrhuje rozhodnout o námitce obce Mašovice tak, jak je výše uvedeno. 

Námitky města Modřice (K064)

Námitky města Modřice, se sídlem nám. Svobody 93, 664 42  Modřice, byly zaevidovány na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 53670/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ.

Předmětné podání města Modřice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 
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Pokud jde o podmínku vymezení území dotčeného námitkou, předmětné podání města Modřice bylo 
vyhodnoceno tak, že tato zákonná podmínka sice nebyla splněna, vymezení území lze však dovodit z obsahu 
podání. Územím, ke kterému se námitky vztahují, je správní území města Modřice a dále území dotčené 
koridorem jihozápadní tangenty. 

Podání města Modřice je členěno do dvou částí, z nichž první část je označena jako „připomínky“ ke 2. 
Návrhu ZÚR JMK a teprve až druhá část je označena jako „námitky“ ve smyslu § 39 odst. 2 stavebního 
zákona. K tomu je nezbytné uvést, že podle § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce s tímto územím sousedící (dále jen 
„dotčené obce“) a zástupci veřejnosti, přičemž jakýkoli jiný subjekt může vůči návrhu zásad územního 
rozvoje uplatnit pouze své připomínky. Z tohoto důvodu bylo každé podání směřující vůči 2. Návrhu Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh ZÚR JMK“), které uplatnila dotčená obec nebo 
zástupce veřejnosti, vypořádáno jako námitka, ať už bylo míněno nebo nazváno jakkoliv. Podání jakéhokoliv 
jiného typu subjektu, odlišného od dotčené obce nebo zástupce veřejnosti, směřující vůči 2. Návrhu ZÚR
JMK, z výše uvedeného důvodu bylo vypořádáno jako připomínka, ať už bylo míněno nebo nazváno jakkoliv. 
Jak uvedl Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č.j. 2 Ao 1/2008 – 51 ze dne 28.03.2008, to, zda je určité 
podání námitkou nebo (procesně slabší) připomínkou, se odvíjí od postavení dotčeného subjektu, nikoli od 
kvality nebo obsahových náležitostí takového podání.

Ve druhé části předmětného podání bylo výslovně formulováno celkem 11 námitek, přičemž v obsahu 
ostatního textu předmětného podání byly identifikovány další námitky. Vzhledem k tomu, že většina těch 
námitek, které byly identifikovány v obsahu ostatního textu předmětného podání, byla obsahově obdobná 
ve srovnání s těmi námitkami, které byly v předmětném podání formulovány výslovně, byly jednotlivé 
obdobné námitky vypořádány společně.

1. námitka, uvádějící, že město nesouhlasí s výběrem varianty Modřické s odkazem na projednaný koncept 
územního plánu Modřice a v souvislosti s vyhodnocením vlivů územního plánu Modřice na životní prostředí, 
které doporučuje k dalšímu projednání variantu Želešickou, neboť ostatní dvě varianty znamenají pro město 
Modřice výrazné zhoršení životních podmínek ve městě, se zamítá.

Odůvodnění:

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK prověřené a vymezené koridory Jihozápadní tangenty (dále také „JZT“) a Jižní 
tangenty (dále také „JT“), napadené podateli, jsou dlouhodobým záměrem, který prověřila řada územně 
plánovacích podkladů, zejména Generel dopravy Jihomoravského kraje, Územní prognóza Jihomoravského 
kraje, Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, Územní studie aglomeračních vazeb města Brna, 
Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje a Studie jihovýchodních tangent města 
Brna. 

JZT a JT jsou součástí ve 2. Návrhu ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně od dálnice D1, ke které se vztahuje 
úkol pro územní plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit 
územní podmínky pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti
s rozvojem komerční zóny Brno-jih“. 

Nutnost řešení silniční sítě jižně dálnice D1 byla vyvolána rozvojem města Brna jižním směrem, zejména 
výstavbou komerčních zón v území. Z hlediska řešení silniční sítě města Brna a okolí (území Brněnské 
aglomerace) je podstatné respektování systému třístupňové ochrany území, zejména zastavěných území, 
před tranzitní dopravou 

2. Návrh ZÚR JMK řeší zajištění ochranného dopravního systému Brněnské aglomerace v území jižně od 
dálnice D1 doplněním tangent k městu Brnu, a to JZT a JT, které představují propojení dálnic D1 a D2 ve 
směru západ – jih a zároveň zkapacitnění dálnice D1 rozšířením na šestipruhové uspořádání v úseku Kývalka 
– Holubice. Na jižní tangentu v MÚK JT – D2 může navázat Jihovýchodní tangenta (dále také „JVT“). 
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Koridor JZT prochází mezi MÚK Bosonohy a MÚK Modřice a funguje jako dopravní propojení dálnice D1 (ze 
směru Praha Brno) a navrhované rychlostní silnici R43 (ze směru Moravská Třebová – Brno) se silnicí R52 
(která zkvalitní dopravní tah Brno Vídeň). Významný je navazující koridor JT v úseku JZT - D2 propojující 
silnici R52 s dálnicí D2. 

2. Návrh ZÚR JMK prověřil koridor JZT a navazující JT jako nejvýznamnější část ochranného systému silniční 
sítě nadmístního významu jižně od dálnice D1. Tento poznatek byl potvrzen Ministerstvem dopravy, které je
v tomto případě dotčeným orgánem ve smyslu § 37 stavebního zákona. 

2. Návrh ZÚR JMK prověřil záměr JZT ve třech variantách rychlostní čtyřpruhové silnice, včetně MÚK a všech 
souvisejících staveb a navazující JT, a to:

- ve variantě „nulové“ - jako koridor Brno (D1) – Rajhrad (R52), ve které dochází k přenesení silnice
R52 do silnice I/52 a ulice Vídeňské na území města Brna, 

- ve variantě „Modřické“ jako koridor v úseku Troubsko (D1) – Rajhrad (R52), 

- ve variantě „Želešické“, jako koridor Troubsko (D1) – Syrovice (R52). 

Reálnost variant byla detailně prověřena v Územní studii oblasti Jihozápadně města Brna (uvedená studie 
prověřila celkem 9 variant JZT + variantu nulovou). 2. Návrh ZÚR JMK prověřil vlivy variant JZT na životní 
prostředí (dokumentace SEA) a na veřejné zdraví (dokumentace HIA). Správnost hodnocení zajišťuje 
skutečnost, že tuto dokumentaci zpracovali držitelé osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování 
vlivů na veřejné zdraví a autorizované osoby s příslušnou autorizací, kterou uděluje Ministerstvo životního 
prostředí ČR. Varianty koridoru JZT byly ve 2. Návrhu ZÚR JMK vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní 
prostředí a z hlediska veřejného zdraví a také z hledisek vytvářejících synergický efekt tzv. „udržitelnosti 
rozvoje území“ (ve smyslu stavebního zákona, přílohy ke stavebnímu zákonu a prováděcích vyhlášek a jejich 
příloh a předpisů souvisejících). 

Bylo prověřeno, že „nulová“ varianta je na základě prověření ve 2. Návrhu ZÚR JMK nereálná s ohledem na 
dopady do území, neboť předpokládá úpravu silnice I. třídy (I/52) na rychlostní silnici v ulici Vídeňské. Tím 
vyvolává změny v dopravní obslužnosti a zatížení okolních obcí a městských částí silniční dopravou, vyvolává 
potřebu realizace nové technické a dopravní infrastruktury především z důvodu nutnosti dodržení 
parametrů závazných pro rychlostní silnici (např. zrušení silničních kolektorů v ulici Vídeňské, nové 
komunikace a nové tramvajové trati, znemožnění realizace MÚK Moravanská umožňující obsluhu 
rozsáhlého přilehlého území) apod. Důvodem odmítnutí „nulové varianty je rovněž další zvýšení emisní
a hlukové zátěže z dopravy v dotčeném území podél stávajících komunikací (dálnice D1 + ul. Vídeňská). 

Varianta „Modřická“ a varianta „Želešická“ vycházejí z hlediska výhodnosti po porovnání v zásadě podobně, 
avšak varianta Modřická má některé výhodnější parametry (dává vyšší dopravní účinnost, je kratší, 
ovlivňuje obytná území v menší míře a chová se šetrněji ke stabilizovaným lokalitám přírodního 
charakteru…), proto byla doporučena jako nejvýhodnější a stala se součástí ZÚR JMK v invariantním návrhu. 

2. Návrh ZÚR JMK zahrnuje koridor JZT ve variantě Modřické v šíři 600 m a koridor JT rovněž v šíři 600 m. Ve 
smyslu § 43 odst. 3 stavebního zákona územní plány (jednotlivých obcí) zpřesní vlastní trasy JZT a JT v rámci 
koridoru stanoveného ZÚR JMK. 

2. Návrh ZÚR JMK stanovuje pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihozápadní 
tangenty Troubsko (D1/R43) – Rajhrad (R52) požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky 
pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování v bodech (65) a (66), pro koridor Jižní 
tangenty Modřice (JZT) – Chrlice (D2) v bodech (67) a (68). 

Dále uvádíme na doplnění obecné části, že případné negativní vlivy v budoucnu realizované stavby mohou 
být řešeny (a na přípustnou míru eliminovány) v navazujícím územním plánu a dále navazujících řízeních 
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(územní řízení, stavební řízení). Zásady územního rozvoje a územní plán pouze fakticky otevírají prostor pro 
to, aby tato řízení mohla být v budoucnu vedena. 

Záměr JZT a JT byl v rámci ZÚR JMK hodnocen komplexně, hodnocení variant zohledňovalo mimo jiné také 
přepravní účinnost a délku trasy. Lze konstatovat, že varianta „Želešická“ a varianta „Modřická“ vycházejí
z hlediska výhodnosti po porovnání v zásadě podobně, avšak varianta Modřická má některé výhodnější 
parametry (dává vyšší dopravní účinnost, je kratší, ovlivňuje obytná území v menší míře a chová se šetrněji 
ke stabilizovaným lokalitám přírodního charakteru…), proto byla doporučena jako nejvýhodnější a je 
součástí ZÚR JMK v invariantní návrhu. Ze zde uvedeného vyplývá, že do invariantního návrhu byla 
zapracována výhodnější varianta. 

2. námitka, uvádějící, že varianta Želešická je pro Modřice s odkazem na předchozí námitku přijatelnější než 
varianta Modřická, variantu tzv. „nulovou“ považuje město za nedostatečně propracovanou a předčasně 
odmítnutou, společně s námitkami uvedenými v části podání označené jako „připomínky“ v prvním 
odstavci ve znění: „V odůvodnění ZÚR se konstatuje, že varianta „Želešická“ umožňuje vhodnější obsluhu 
území JZ sektoru, avšak pro tranzitní dopravu mezi D1 a D2 s využitím navazující JT je méně vhodná. Ale 
základním kritériem pro výběr varianty bylo posouzení polohy jihozápadní tangenty (JZT) z hlediska její 
přepravní účinnosti pro dálkovou dopravu. Dle tohoto kritéria (zkrácení délky trasy v hlavní přepravní relaci 
východ – západ, tj. v trase D1 -.JZT – JT –D2) byla pro další projednávání konceptu ZÚR již předem vybráno 
pouze řešení s trasou JZT dle varianty Modřické.“, a ve druhém odstavci ve znění:„Varianta nulová byla 
hodnocena z hlediska udržitelnosti rozvoje území jako zásadně negativní a není dále sledována. Přitom ale
v grafické části ZÚR (výkres VPS a O, výkres ploch a koridorů nadmístního významu aj.) je současná I/52 
značena také jako JZT.“, se zamítají.

Odůvodnění:

2. Návrh ZÚR JMK prověřil záměr JZT ve třech variantách rychlostní čtyřpruhové silnice, včetně MÚK a všech 
souvisejících staveb a navazující JT, a to:

- ve variantě „nulové“ - jako koridor Brno (D1) – Rajhrad (R52), ve které dochází k přenesení silnice
R52 do silnice I/52 a ulice Vídeňské na území města Brna, 

- ve variantě „Modřické“ jako koridor v úseku Troubsko (D1) – Rajhrad (R52), 

- ve variantě „Želešické“, jako koridor Troubsko (D1) – Syrovice (R52). 

Reálnost variant byla detailně prověřena v Územní studii oblasti Jihozápadně města Brna (uvedená studie 
prověřila celkem 9 variant JZT + variantu nulovou). 2. Návrh ZÚR JMK prověřil vlivy variant JZT na životní 
prostředí (dokumentace SEA) a na veřejné zdraví (dokumentace HIA). Správnost hodnocení zajišťuje 
skutečnost, že tuto dokumentaci zpracovali držitelé osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování 
vlivů na veřejné zdraví a autorizované osoby s příslušnou autorizací, kterou uděluje Ministerstvo životního 
prostředí ČR. Varianty koridoru JZT byly ve 2. Návrhu ZÚR JMK vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní 
prostředí a z hlediska veřejného zdraví a také z hledisek vytvářejících synergický efekt tzv. „udržitelnosti 
rozvoje území“ (ve smyslu stavebního zákona, přílohy ke stavebnímu zákonu a prováděcích vyhlášek a jejich 
příloh a předpisů souvisejících). 

Bylo prověřeno, že „nulová“ varianta je na základě prověření ve 2 Návrhu ZÚR JMK nereálná s ohledem na 
dopady do území, neboť předpokládá úpravu silnice I. třídy (I/52) na rychlostní silnici v ulici Vídeňské. Tím 
vyvolává změny v dopravní obslužnosti a zatížení okolních obcí a městských částí silniční dopravou, vyvolává 
potřebu realizace nové technické a dopravní infrastruktury především z důvodu nutnosti dodržení 
parametrů závazných pro rychlostní silnici (např. zrušení silničních kolektorů v ulici Vídeňské, nové 
komunikace a nové tramvajové trati, znemožnění realizace MÚK Moravanská umožňující obsluhu 
rozsáhlého přilehlého území) apod. Důvodem odmítnutí „nulové“ varianty je rovněž další zvýšení emisní
a hlukové zátěže z dopravy v dotčeném území podél stávajících komunikací (dálnice D1 + ul. Vídeňská). 
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Varianta „Modřická“ a varianta „Želešická“ vycházejí z hlediska výhodnosti po porovnání v zásadě podobně, 
avšak varianta Modřická má některé výhodnější parametry (dává vyšší dopravní účinnost, je kratší, 
ovlivňuje obytná území v menší míře a chová se šetrněji ke stabilizovaným lokalitám přírodního 
charakteru…), proto byla doporučena jako nejvýhodnější a je součástí ZÚR JMK v invariantním návrhu. Další 
zdůvodnění viz námitka 1.

K části námitky, že nulová varianta je nedostatečně propracovaná lze konstatovat, že varianta „nulová“ byla 
propracována na stejné úrovni jako varianta „Modřická“ a varianta „Želešická“, a ve stejné podrobnosti jako 
ostatní dvě varianty byla také v rámci ZÚR JMK hodnocena. 2. Návrh ZÚR JMK prověřil a hodnotil všechny tři 
varianty na základě Územní studie v oblasti Jihozápadně města Brna, ve které byly uvedené varianty 
vypracovány v identické podrobnosti a s identickými náležitostmi. S ohledem na uvedené lze konstatovat, 
že námitka v této části není relevantní. 

Označení JZT je uvedeno jak u varianty tzv. „Modřické“, tak i u varianty tzv. „nulové“. Označení u varianty 
nulové není v souladu s textovou částí, ve které je uváděna jako JZT jedině varianta tzv. Modřická. Označení 
silnice I/52 v grafické části jako JZT bylo chybné a proto bylo z 2. Návrhu ZÚR JMK odstraněno.

3. námitka, požadující koordinovat návaznost navržené komunikační sítě s komunikační sítí nižšího řádu dle 
konceptu územního plánu Modřice, společně s námitkami uvedenými v části podání označené jako 
„připomínky“ pod nadpisem „Vytvoření územních podmínek pro zkvalitnění obsluhy území a napojení na 
nižší silniční infrastrukturu v návaznosti na JZT“ namítajícími, že z řešení ZÚR vyplývá, že MÚK Modřice 
nemá žádné přímé napojení na Modřice a na modřické výrobní zóny. Jižní tangenta je pouhým propojením 
JZT s D2 bez přímého připojení Modřic, přitom přímé napojení Modřic je možné, se zamítají.

Odůvodnění:

Řešení silnic nižšího řádu není s ohledem na jejich funkci předmětem řešení ZÚR JMK, jak bylo uvedeno již 
ve schváleném Zadání ZÚR JMK v bodě e) kde se mimo jiné uvádí jako požadavek pro zpracování ZÚR JMK:
„dobudování rychlostních silnic, silnic I. a II. třídy na území kraje zakotvený do Generelu dopravy JMK a do 
oborového dokumentu Generel krajských silnic“. 2. Návrh ZÚR JMK v souladu s § 36 stavebního zákona 
zahrnuje koridor nadmístního významu D10 čtyřpruhové silnice JZT (ve variantě Modřické) v šíři 600 m 
včetně MÚK Troubsko, Nebovidy, Modřice, Rajhrad – kružnice o poloměru 400m. Na JZT navazuje koridor JT 
D11 čtyřpruhové silnice, vytvářející dopravní propojení dálnice D1-D2. 

4. námitka, uvádějící, že v předloženém návrhu ZÚR JMK není dořešeno přímé napojení silniční
a komunikační sítě Modřic na systém komunikací JZT, R52, a JT na k.ú. Modřice, se zamítá.

Odůvodnění:

2. Návrh ZÚR JMK v souladu s § 36 stavebního zákona zahrnuje koridor nadmístního významu D10 
čtyřpruhové silnice JZT (ve variantě Modřické) v šíři 600 m včetně MÚK Troubsko, Nebovidy, Modřice, 
Rajhrad – kružnice o poloměru 400m. Na JZT navazuje koridor JT D11 čtyřpruhové silnice, vytvářející 
dopravní propojení dálnice D1-D2.

Podrobnější řešení, jako je návaznost na silniční sítě Modřic, není předmětem řešení zásad územního 
rozvoje. Ve smyslu § 43 odst. 3 stavebního zákona je úkolem územních plánů jednotlivých obcí zpřesnění 
vlastní trasy JZT a JT v rámci koridorů stanovených v ZÚR JMK. V územních plánech obcí bude detailněji 
koordinována návaznost záměrů ZÚR JMK s komunikační sítí nižšího řádu. 

5. námitka, uvádějící nesouhlas s rozsahem vymezení části koridoru JZT na k.ú. Modřice na jeho východní 
straně – stop stav rozvoje Modřic v jedné z posledních lokalit (koncept ÚP Modřice plochy pro bydlení), 
společně s námitkami uvedenými v části podání označené jako „připomínky“ ve třetím odstavci ve znění: 
„Modřická varianta je pro město Modřice proti variantě Želešické podstatně horším řešením. Zcela eliminuje 
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jakýkoliv rozvoj města, zejména ploch bydlení“ a ve čtvrtém odstavci ve znění: „V Severovýchodní části 
katastru je vyhlášeno záplavové území s aktivními zónami, v severozápadní části je dobývací prostor. Na ten 
navazuje koridor JZT a šířce 600 m a plocha MÚK Modřice o průměru 800 m, která zasahuje část 
zastavěného území zahrádek, jež je jedinou možnou rozvojovou plochou rodinného bydlení v Modřicích. 
Město Modřice je ze všech stran sevřeno v „neprostupných“ limitujících faktorech.“, se zamítají.

Odůvodnění:

Tyto námitky konstatují, že faktorem vymezení JZT a JT je omezení či přímo znemožnění rozvoje města 
Modřice. ZÚR JMK prověřily koridory JZT a JT v území na základě Územní studie v oblasti jihozápadně města 
Brna, která se zabývala stávající situací i územním rozvojem obcí souvisejících s návrhem JZT a JT, tedy
i v námitce uvedeného města Modřice, přičemž navrhované řešení nepřiměřeně neomezovalo územní 
rozvoj obcí v řešeném území. K posouzení znemožnění rozvoje obcí je nutno vycházet z územně plánovacích 
dokumentací jednotlivých obcí:

V případě Modřic – dle konceptu územního plánu Modřic, se navrhovaný koridor Modřické varianty může 
dotýkat rozvojové plochy pro bydlení v západní části města, jinak dopravní řešení zásadním způsobem 
nebrání rozvoji města. Z hlediska urbanistické koncepce se jeví navrhování nové lokality pro bydlení mimo 
návaznost na zastavěné území jako urbanisticky nevhodné. S ohledem na skutečnost, že lokalita je 
umístěna západně od stávající silnice I. třídy (na rozdíl od většiny obytné zástavby umístěné východně od 
této silnice), je na zvážení, zda směřovat rozvoj města i tímto směrem. V rámci územního plánu může dojít 
ke zpřesnění koridoru JZT a je možné dál prověřovat podmínky rozsahu této plochy, jako řešení rozvoje 
města je to však nekoncepční. 

Z hlediska úkolů pro územní plánování stanovených v ZÚR je potřeba řešit zejména omezení rozšiřování 
zastavitelných ploch pro bydlení, případný nárůst těchto ploch podmínit podrobným průkazem jejich 
potřebnosti v souladu se stavebním zákonem s vazbou na územní, demografický a ekonomický potenciál 
sídla, který bude předpokladem územního rozvoje. Všechny uvedené podmínky by měly být zohledněny
a prokázáno jejich splnění při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci pořizování územního plánu.

6. námitka, požadující dořešit úpravu nivelety JZT tak, aby se eliminovaly vlivy JZT na hygienickou zátěž 
zastavěného a zastavitelného území Modřic i na krajinný ráz a průchodnost krajiny, se zamítá.

Odůvodnění:

2. Návrh ZÚR JMK v souladu s § 36 stavebního zákona zahrnuje plochy a koridory záměrů nadmístního 
významu. V tomto případě se jedná o koridor D10 čtyřpruhové silnice JZT (ve variantě Modřické) v šíři 600 
m včetně MÚK Troubsko, Nebovidy, Modřice, Rajhrad – kružnice o poloměru 400m. Podrobnější řešení, 
jako např. požadované dořešení úpravy nivelety JZT není předmětem řešení zásad územního rozvoje ve 
smyslu stavebního zákona a předpisů souvisejících. 

Lze dodat, že reálnost JZT ve variantě „Modřické“, byla prověřena z hlediska dopravně – inženýrského a 
z hlediska vlivů na životní prostředí v podrobnosti územní studie nazvané Územní studie oblasti jihozápadně 
města Brna a jeho okolí, která byla podkladem pro 2. Návrh ZÚR JMK. S uvedenou studií bylo město 
Modřice seznámeno. 

V uváděné argumentaci k dořešení úpravy trasy JZT s ohledem na eliminaci vlivu JZT na hygienickou zátěž 
zastavěného a zastavitelného území Modřic je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního 
zákona a přílohy ke stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, z něhož je mj. zřejmé, že předmětem posuzování vlivu koncepce na životní prostředí jsou 
koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměru uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
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Sb., přičemž záměry budou podrobněji posuzovány v územních plánech nebo v rámci řízení o povolení 
stavby. 

Pokud se týká území města Modřice, v HIA je uvedeno, že pro oblast Modřic využila HIA již vypracovanou 
souhrnnou územní studii obsahující rozptylovou studii, hlukovou studii a vyhodnocení vlivů na veřejné 
zdraví. Uvedená studie umožnila nalézt nejvhodnější řešení nejen z hlediska vlivů nových záměrů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, nýbrž i z hlediska vlivů stávajících na obytnou zástavbu v rámci 2. Návrhu ZÚR 
JMK. 

Ve smyslu § 36 stavebního zákona stanovuje 2. Návrh ZÚR JMK základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje, vymezuje plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovuje požadavky na 
jejich využití, zejména ploch nebo koridorů pro veřejně prospěšné stavby a zároveň v nadmístních 
souvislostech zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, 
určuje strategii pro jejich naplňování a koordinuje územně plánovací činnost obcí.

Naproti tomu základní koncepce rozvoje města, ochrana jeho hodnot, jeho plošné a prostorové uspořádání, 
vymezení zastavitelných ploch, stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (tzn. 
řešení funkčních ploch) včetně dořešení polohy trasy JZT a JT na území města Modřice v rámci ploch
a koridorů vymezených 2. Návrhem ZÚR JMK tak, aby jejich dopad (zejména na zastavěné území a na 
případný rozvoj obce) byl minimalizován, je v souladu s ust. § 43 odst. 1 stavebního zákona plně
v kompetenci města Modřice a jím připravovaného nového územního plánu. 

7. námitka, požadující realizaci JZT a JT podmiňovat zřízením účinných protihlukových zábran směrem
k obytné zástavbě Modřic a dalšími opatřeními, společně s námitkami uvedenými v části podání označené 
jako „připomínky“ pod nadpisem „Minimalizace negativních vlivů na obytnou funkci dotčeného území
a minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví“, uvádějícími k minimalizaci negativních vlivů, že 
navrhované dopravní stavby přitíží současnému zatížení hlukem a exhalacemi, které překračuje přípustnou 
míru, se zamítají.

Odůvodnění:

Podatelé bez uvedení důkazů považují za nesporné, že lze po realizaci záměrů 2. Návrhu ZÚR JMK očekávat 
zvýšení negativních vlivů na obytnou funkci (hluk, emise, vibrace atd.). 2. Návrh ZÚR JMK se dotýká území 
města Modřice koridorem JZT (D10) ve variantě Modřické, která byla v HIA hodnocena jako přípustná. 
V kap. 4.4.7 HIA je k hlukové zátěži způsobené JZT a JT konstatováno, že podle platné legislativy je nutné 
podél nové silnice realizovat taková opatření, která u veškeré obytné zástavby zajistí splnění limitů 60 dB ve 
dne a 50dB v noci. Ve výsledku ke vzniku rizika nebude docházet, a jako nadlimitní zůstanou pouze některé 
oblasti podél současných silnic. V případě realizace stavby JZT je nedodržení úrovně hluku nad úroveň 
povolenou právními předpisy nepřípustné. Lze konstatovat, že v případě, kdy by se v navazujících řízeních 
nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by rizika 
snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

V HIA k 2. Návrhu ZÚR JMK je uvedeno, že jako podklad pro oblast Modřic využila HIA již vypracovanou 
souhrnnou územní studii obsahující rozptylovou studii, hlukovou studii a vyhodnocení vlivů na veřejné 
zdraví. Uvedená studie umožnila nalézt nejvhodnější řešení nejen z hlediska vlivů nových záměrů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, nýbrž i z hlediska vlivů stávajících na obytnou zástavbu v rámci 2. Návrhu ZÚR 
JMK.

Dále dodáváme, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době realizace 
jednotlivých záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 
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Opatření na ochranu obyvatelstva jako např. požadované zřízení účinných protihlukových zábran směrem
k obytné zástavbě Modřic, spolu s dalšími opatřeními, není předmětem řešení zásad územního rozvoje ve 
smyslu stavebního zákona a předpisů souvisejících. Zásady územního rozvoje vytvářejí rámec pro územní 
plán, který zpřesní záměry nadmístního významu zapracované do zásad územního rozvoje ve smyslu § 43 
odst. 3 stavebního zákona v rámci koridoru stanoveného 2. Návrhem ZÚR JMK a teprve následně mohou 
být vedena řízení (územní řízení a stavební řízení), ve kterých mohou být řešeny a na přípustnou míru 
eliminovány případné negativní vlivy záměru. 

8. námitka, požadující specifikovat a graficky vyjádřit provázání systému IDS JMK na systém MHD Brna –
konkrétně v přestupním uzlu IDS u nádraží v Modřicích, se zamítá.

Odůvodnění:

2. Návrh ZÚR JMK v souladu s § 36 stavebního zákona zahrnuje plochy a koridory nadmístního významu. 
Podrobnější řešení, jako např. požadovaná specifikace a grafické vyjádření provázání systému IDS JMK na 
systém MHD Brna – konkrétně v přestupním uzlu IDS u nádraží v Modřicích není předmětem řešení zásad 
územního rozvoje ve smyslu stavebního zákona a předpisů souvisejících. Požadovaná specifikace a grafické 
vyjádření je předmětem zpřesnění a koordinace v územních plánech města Modřice a Statutárního města 
Brna.

9. námitka, uvádějící, že koridor JZT nerespektuje požadavky pro vytvoření územních podmínek pro rozvoj 
rekreačního potenciálu okolí Brna, společně s námitkami uvedenými v části podání označené jako 
„připomínky“ pod nadpisem „Vytvořit územní podmínky pro rozvoj rekreačního potenciálu okolí Brna“, 
uvádějícími, že návrh koridoru JZT a JT znehodnocuje poslední možnost vstupu do volné krajiny, je 
absolutně omezena možnost rozvoje rekreačního potenciálu města, se zamítají.

Odůvodnění:

Tvrzení podatele, že koridor JZT nerespektuje požadavky pro vytvoření územních podmínek pro rozvoj 
rekreačního potenciálu okolí Brna, není patřičně zdůvodněno. Argumentace vztahující se k úvodní části 
podání, kde je uvedeno, že návrh koridoru JZT a JT znehodnocuje poslední možnost vstupu do volné krajiny 
– nepropustnost území, absolutně omezena možnost rozvoje rekreačního potenciálu města, jediné možné 
využitelné plochy pro vycházky a rekreaci jsou odříznuty tangentami – je s ohledem na podrobnost zásad 
územního rozvoje zavádějící. 2. Návrh ZÚR JMK v souladu s § 36 stavebního zákona zahrnuje plochy
a koridory nadmístního významu. Podrobnější řešení, jako např. zajištění průchodnosti území, trasování 
tangent včetně řešení nivelety a začlenění vlastní trasy JZT do krajiny není předmětem řešení zásad 
územního rozvoje. Zásady územního rozvoje ve smyslu stavebního zákona vytvářejí rámec pro územní plán, 
který zpřesní záměry dle zásad územního rozvoje ve smyslu § 43 odst. 3 stavebního zákona v rámci koridoru 
stanoveného 2. Návrhem ZÚR JMK. 

Lze dodat, že řešení mostů, lávek a nadchodů není předmětem řešení zásad územního rozvoje ve smyslu 
stavebního zákona a předpisů souvisejících, nýbrž předmětem zpřesnění v územním plánu obcí, případně až
v rámci povolovacích řízení (územního a stavebního řízení). Fyzické oddělení komunikacemi nelze v rámci 
ZÚR reálně eliminovat, avšak v rámci přípravy výstavby komunikací je možné nalézt taková technická řešení, 
která zajistí bezkolizní dopravní propojení pro cyklistickou a pěší dopravu. Průchodnost územím tak bude 
zachována. Jedná se však o podrobnost, která není relevantní úrovni ZÚR a bude tedy řešena až
v podrobnější dokumentaci. K rekreačnímu potenciálu v blízkosti Modřic lze konstatovat, že se jedná
o Přírodní park Bobrava, průchodnost z města Modřice lze řešit v rámci územního plánu, případně v rámci 
povolovacích řízení viz výše.

10. námitka, uvádějící, že z návrhu ZÚR JMK vyplývá kumulativní působení záměrů nadmístního významu na 
území Modřic bez navržení kompenzace – nulové přínosy pro město, se zamítá.
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Odůvodnění:

Kumulativními vlivy na veřejné zdraví v oblasti města Modřice se zabývala dokumentace Hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví (dále také „HIA“) v kap. 4.4.15. „Lokality s výraznou kumulací záměrů v území“, kde je 
uvedeno, že pro oblast Modřic čerpala HIA z již vypracované souhrnné územní studie obsahující
i rozptylovou studii, hlukovou studii a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví. Studie umožnila nalézt 
nejvhodnější řešení nejen z hlediska vlivů nových záměrů na životní prostředí a zdraví lidu, nýbrž i vzhledem
k potřebě odlehčení stávající silně zatížené obytné zástavby. Pokud se týká kompenzací za strpení újmy
v důsledku kumulovaných záměrů v území, tak jejich řešení není předmětem řešení zásad územního rozvoje 
ve smyslu stavebního zákona. 

Při posuzování otázky práv dotčených územně plánovacích dokumentací je nutno vycházet zejména z cílů
a úkolů územního plánování stanovených v § 18 stavebního zákona. Dle § 18 odst. 2 stavebního zákona 
územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití
a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Dle § 18 odst. 3 stavebního zákona orgány územního plánování koordinují veřejné
i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu 
veřejných zájmů. Je zcela logické, že při koordinaci veřejných a soukromých záměrů nelze vyhovět všem 
zájmům v území. Zde je nutno poukázat na to, jak na tyto otázky pohlíží ve svých rozsudcích Nejvyšší 
správní soud. Ten ve svém rozsudku ze dne 02.02.2011 č. j. 6 Ao 6/2010 - 103 reagoval na ochranu práv 
dotčených územně plánovací dokumentací následovně: Nejvyšší správní soud souhlasí s argumentací, „že
v procesu územního plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky 
dosavadních standardů života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování 
dochází k vážení řady zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění 
některých zájmů před jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv 
před svévolnými a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při 
zachování výše zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní 
samosprávy a vyjadřuje realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku. Nepřiměřené zásahy 
soudní moci do konkrétních odůvodněných a zákonných věcných rozhodnutí územní samosprávy by byly 
porušením ústavních zásad o dělbě moci.“ Jak vyplývá z 2. Návrhu ZÚR JMK i ze stanoviska příslušného 
dotčeného orgánu, nelze koridor JZT vypustit (z důvodu, že se jedná o prosazovaný veřejný zájem), i když 
představuje zásah do práv podatele. Přiměřenost zásahu do práv lze v rámci měřítka 2. Návrhu ZÚR JMK
a šířky vymezovaného koridoru jen těžko dovozovat; v koridoru o šířce 600 m při měřítku 1:100 000 
posuzovat zásahy na jednotlivé pozemky a nemovitosti není možné. Proto dle článku (66) je jedním z úkolů 
pro územní plánování v územních plánech dotčených obcí v součinnosti s dotčenými orgány zpřesnit
a vymezit koridor JZT s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních vlivů na obytnou 
zástavbu a minimalizaci střetů s limity využití území. 

11. námitka, uvádějící, že deklarované priority pro zajištění udržitelného rozvoje území v návrhu ZÚR pro 
území Modřic nejsou dodrženy, jde zejména o vyvážené řešení, minimalizaci necitlivých zásahů do krajiny, 
kvalitu života obyvatel, se zamítá.

Odůvodnění:

Námitka je v tomto bodě formulována obecně, neobsahuje ani věcnou argumentaci ke 2. Návrhu ZÚR JMK 
ani řádné zdůvodnění tvrzení, které předkládá. 2. Návrh ZÚR JMK prověřil záměry ve smyslu stavebního 
zákona, jeho přílohy č. 1 a předpisů souvisejících na základě všech požadovaných hledisek komplexně, 
přičemž hodnocení vlivů na životní prostředí bylo jedním z mnoha kritérií hodnocení – viz celkové 
hodnocení SEA na str. 257 kap. A.10.6. Vyhodnocení variant řešení. Optimální varianta řešení 2. Návrhu ZÚR 
JMK zahrnuje záměry, které byly vyhodnoceny v rámci komplexního hodnocení jako nejvýhodnější, tím 
zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní prostředí není jediným kriteriem výhodnosti varianty, ale 
jedním z mnoha kriterií, které je třeba posuzovat ve vzájemném spolupůsobení na udržitelný rozvoj území. 
K problematice námitky lze konstatovat, že ZÚR JMK jsou posouzeny z hlediska jejich vlivů na udržitelný 
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rozvoj území celého kraje komplexně i s posouzením sociálního a environmentálního pilíře (viz Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, Oddíl E). 

Správnost hodnocení SEA a HIA zajišťuje skutečnost, že zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná 
osoba a dokumentace HIA je součástí dokumentace SEA. Ve smyslu § 159 odst. 1 stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. V rámci 
společného jednání o 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona bylo takové řešení dohodnuto
s dotčenými orgány. 

Dokumentace SEA je hodnocením koncepčním. Z hlediska koncepčního jsou vymezené koridory hodnoceny 
kladně z důvodu odvedení tranzitní dopravy mimo silně zatížené komunikace, které prochází silně 
urbanizovanými prostory (obytnou zástavbou). V souladu se stavebním zákonem dojde k následnému 
zpřesnění koridoru v územních plánech dotčených obcí a trasy pro tangenty budou následně posouzeny
v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. U navržených koridorů je realizace záměru možná pouze v případě zajištění dodržení 
(nepřekročení) limitů pro hlukovou a imisní zátěž obyvatelstva,

Pro oblast Modřic využila HIA již vypracovanou souhrnnou územní studii obsahující rozptylovou studii, 
hlukovou studii a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví. Uvedená studie umožnila nalézt nejvhodnější řešení 
nejen z hlediska vlivů nových záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví, nýbrž i z hlediska vlivů stávajících 
na obytnou zástavbu v rámci ZÚR JMK.

Námitka uvedená v části podání označené jako „připomínky“ pod nadpisem „ Minimalizace střetů s limity 
využití území“, uvádějící, že v ZÚR JMK dochází ke kolizi MÚK Modřice a navazující „trasy“ JZT a JT
s vedením VVN 400 kV, 220 kV a s „trasou“ VRT, že dochází k likvidaci jediné krajinné hodnoty Modřic, VKP
a je likvidován volný přístup do území, se zamítá.

Odůvodnění:

K upozornění na kolize MÚK Modřice a navazující „trasy“ JZT a JT s vedením VVN 400 kV, 220 kV a 
s „trasou“ VRT, lze konstatovat, že 2. Návrh ZÚR JMK vymezuje pro jednotlivé záměry plochy a koridory 
vytvářející rámec pro zpřesnění záměru v územním plánu v rámci koridoru stanoveného zásadami 
územního rozvoje ve smyslu § 43 odst. 3 stavebního zákona. S ohledem na uvedené lze podatelem uvedené 
kolize mezi jednotlivými záměry eliminovat podrobnějším řešením v územním plánu, případně podrobněji
v povolovacích řízeních (územní, stavební řízení).

Lze dodat, že fyzické oddělení komunikacemi není možné v rámci ZÚR reálně eliminovat, avšak v rámci 
přípravy budování komunikací je možné nalézt taková technická řešení, která zajistí bezkolizní dopravní 
propojení pro cyklistickou a pěší dopravu. Průchodnost územím tak zůstane zachována. Jedná se však
o podrobnost, která není relevantní úrovni ZÚR a je úkolem pro řešení až v podrobnější územně plánovací 
dokumentaci.

Námitka města Rosice (K065)

Námitka města Rosice, se sídlem Palackého nám. 13, 665 01  Rosice, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje zaevidována dne 18.4.2011, pod č.j. JMK 54192/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání města Rosice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
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předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „… projednala rada města Rosice na svém zasedání dne 05.04.2011 návrh 
„Přeložky silnice I/23 Rosice – Zakřany“, přeložka s obchvaty sídel. Rada města nesouhlasí s vybranou 
variantou „Severní“ (D15-A) a požaduje zapracování varianty „Jižní“ (D15-B).“

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byla přeložka s obchvaty sídel silnice I/23 Rosice – Zakřany od počátku řešena v obou 
variantách, „Severní“ (D15-A) i „Jižní“ (D15-B). Na základě vyhodnocení předložených koncepčních variant 
koridorů I/23 Rosice – Zakřany z hlediska jejich dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na 
obyvatelstvo a složky životního prostředí, projektant doporučil do 2. Návrhu ZÚR JMK variantu „Severní“ 
(D15-A). 

Dotčené orgány k oběma záměrům, k „Severní“ (D15-A) ani k „Jižní“ (D15-B), neuplatnily při projednávání 2. 
Návrhu ZÚR JMK žádné požadavky ve smyslu § 37 stavebního zákona. Na základě vypořádání stanovisek 
dotčených orgánů tedy nebyla vypuštěna žádná z variant. 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s oběma variantami a doporučilo zvolit variantu 
„Severní“ (D15-A) a v tomto smyslu byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle
§ 39 stavebního zákona. 

Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném 
projednání 2. Návrhu ZUR JMK zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 06.05.2011 k této námitce města Rosice 
uvedlo, že již při projednávání vyhledávací studie „Aktualizace studie tahu silnice I/23 hr. Jihočeského kraje 
– křižovatka D1 Kývalka“ nedošlo s dotčenými obcemi ke shodě výběru varianty. Stávající silnice I/23 je 
vedena průtahy měst a obcí a přeložka umožní odvedení dopravy z průtahů sídel. Ministerstvo dopravy 
požaduje ponechání tohoto záměru ve 2. Návrhu ZÚR JMK beze změn.

Námitka obce Ponětovice (K066)

Námitka obce Ponětovice, se sídlem Ponětovice 63, 664 51  Ponětovice, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 54089/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Ponětovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK) následující námitku: „Nesouhlasíme s vymezením koridorů záměrů dopravní infrastruktury D10 
Jihozápadní tangenta (JZT) – body (65) a (66), D11 Jižní tangenta (JT) – body (67) a (68) a D12 Jihovýchodní 
tangenta (JVT) – body (69) a (70) a s vymezením územní rezervy pro záměr DR4 JVT – kapacitní 
(nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná od (187) a požaduje jejich úplné vypuštění ze ZÚR 
JMK.“.

Obecná část:
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V ZÚR JMK prověřené a vymezené koridory Jihozápadní tangenty (dále jen JZT), Jižní tangenty (dále jen JT)
a Jihovýchodní tangenty (dále jen JVT), napadené podatelem, jsou dlouhodobým záměrem, který prověřila 
řada územně plánovacích podkladů, zejména Generel dopravy Jihomoravského kraje, Územní prognóza 
Jihomoravského kraje, Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, Územní studie aglomeračních 
vazeb města Brna, Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje a Studie jihovýchodních 
tangent města Brna. 

JZT a JT jsou součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol pro 
územní plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit územní 
podmínky pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti s rozvojem 
komerční zóny Brno-jih“. 

Nutnost řešení silniční sítě jižně dálnice D1 byla vyvolána rozvojem města Brna jižním směrem, zejména 
výstavbou komerčních zón v území. Z hlediska řešení silniční sítě města Brna a okolí (území Brněnské 
aglomerace) je podstatné respektování systému třístupňové ochrany území, zejména zastavěných území, 
před tranzitní dopravou 

ZÚR JMK řeší zajištění ochranného dopravního systému Brněnské aglomerace v území jižně dálnice D1 
doplněním tangent k městu Brnu, a to JZT a JT, které představují propojení dálnic D1 a D2 ve směru západ –
jih a zároveň zkapacitnění dálnice D1 rozšířením na šestipruhové uspořádání v úseku Kývalka – Holubice. Na 
jižní tangentu v MÚK JT – D2 může navázat Jihovýchodní tangenta. 

Koridor JZT prochází mezi MÚK Bosonohy a MÚK Modřice a funguje jako dopravní propojení dálnice D1 (ze 
směru Praha Brno) a navrhované rychlostní silnici R43 (ze směru Moravská Třebová – Brno) se silnicí R52 
(která zkvalitní dopravní tah Brno Vídeň). Významný je navazující koridor JT v úseku JZT - D2 propojující 
silnici R52 s dálnicí D2.

ZÚR JMK prověřily koridor JZT jako nejvýznamnější část ochranného systému silniční sítě nadmístního 
významu jižně dálnice D1. Tento poznatek byl potvrzen Ministerstvem dopravy, které je v tomto případě 
dotčeným orgánem ve smyslu § 37 stavebního zákona. 

ZÚR JMK prověřily záměr JZT ve třech variantách rychlostní čtyřpruhové silnice, včetně MÚK a všech 
souvisejících staveb a navazující JT, a to:

- ve variantě „nulové“ - jako koridor Brno (D1) – Rajhrad (R52), ve které dochází k přenesení silnice
R52 do silnice I/52 a ulice Vídeňské na území města Brna, 

- ve variantě „Modřické“ jako koridor v úseku Troubsko (D1) – Rajhrad (R52), 

- ve variantě „Želešické“, jako koridor Troubsko (D1) – Syrovice (R52). 

Reálnost variant byla detailně prověřena v Územní studii oblasti Jihozápadně města Brna (uvedená studie 
prověřila celkem 9 variant JZT + variantu nulovou). ZÚR JMK prověřily vlivy variant JZT na životní prostředí 
(dokumentace SEA) a na veřejné zdraví (dokumentace HIA). Dokumentaci zpracovávaly autorizované osoby
s příslušnou autorizací, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí ČR. Varianty koridoru JZT byly v ZÚR 
JMK vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí a z hlediska veřejného zdraví a také z hledisek 
vytvářejících synergický efekt tzv. „udržitelnosti rozvoje území“ (ve smyslu stavebního zákona, přílohy ke 
stavebnímu zákonu a prováděcích vyhlášek a jejich příloh a předpisů souvisejících). 

Bylo prověřeno, že „nulová“ varianta je na základě prověření v ZÚR JMK nereálná s ohledem na dopady do 
území, neboť předpokládá úpravu silnice I. třídy (I/52) na rychlostní silnici v ulici Vídeňské. Tím vyvolává 
změny v dopravní obslužnosti a zatížení okolních obcí a městských částí silniční dopravou, vyvolává potřebu 
realizace nové technické a dopravní infrastruktury především z důvodu nutnosti dodržení parametrů 
závazných pro rychlostní silnici (např. zrušení silničních kolektorů v ulici Vídeňské, nové komunikace a nové 
tramvajové trati, znemožnění realizace MÚK Moravanská umožňující obsluhu rozsáhlého přilehlého území) 
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apod. Důvodem odmítnutí „nulové varianty je rovněž další zvýšení emisní a hlukové zátěže z dopravy
v dotčeném území podél stávajících komunikací (dálnice D1 + ul. Vídeňská). 

Varianta „Modřická“ a varianta „Želešická“ vycházejí z hlediska výhodnosti po porovnání v zásadě podobně, 
avšak varianta Modřická má některé výhodnější parametry (dává vyšší dopravní účinnost, je kratší, 
ovlivňuje obytná území v menší míře a chová se šetrněji ke stabilizovaným lokalitám přírodního 
charakteru…), proto byla doporučena jako nejvýhodnější a je součástí ZÚR JMK v invariantním návrhu. 

ZÚR JMK zahrnuje koridor JZT ve variantě Modřické v šíři 600 m a koridor JT rovněž v šíři 600 m. Ve smyslu
§ 43 odst. 3 stavebního zákona územní plány (jednotlivých obcí) zpřesní vlastní trasy JZT a JT v rámci 
koridoru stanoveného ZÚR JMK. 

ZÚR JMK stanovují pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihozápadní tangenty 
Troubsko (D1/R43) – Rajhrad (R52) požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro 
rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování v bodech (65) a (66), pro koridor Jižní 
tangenty Modřice (JZT) – Chrlice (D2) v bodech (67) a (68).

Jihovýchodní tangenta je ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezena jako dva na sebe navazující koridory: koridor D12 
čtyřpruhové silnice II. třídy Jihovýchodní tangenty Chrlice (D2) – Šlapanice a koridor DR4 kapacitní 
(nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná. Návrhem komunikace je sledováno posílení 
kapacitního propojení a obsluhy dynamicky se rozvíjejícího jihovýchodního segmentu rozvojové oblasti OB3 
Brno v návaznosti na JT a JZT, dálnici D2 a radiální komunikační síť Brna, především silnici II/380
a navrhovanou přeložku silnice II/417 Brno, Slatina – Šlapanice. Toto se vztahuje zejména k úseku Chrlice –
Šlapanice, který je ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezen jako návrhový koridor čtyřpruhové silnice s možností 
realizace v polovičním profilu. Na základě námitek města Brna a zástupců veřejnosti směřujících proti 
vymezení výrobních smíšených ploch (zejména proti ploše PZ2), byla plocha PZ2 přeřazena mezi plochy 
územních rezerv (ve smyslu § 36 stavebního zákona budou prověřeny možnosti jejího využití, dosavadní 
využití nebude měněno způsobem, který by znemožnil prověřované budoucí využití). S ohledem na změnu 
podmínek ve využití území bylo projektantem prověřeno dopravní řešení v prostoru jihovýchodně od Brna, 
zejména z hlediska potřebnosti tangenciálního propojení ve směru Želešice – Chrlice – Tuřany – Šlapanice. 
Určující roli pro rozhodování o etapizaci rozvoje silniční sítě v tomto segmentu po převedení navrhované 
plochy smíšené výrobní PZ2 do územní rezervy budou sehrávat přepravní vztahy vedené radiálně po 
silnicích II/380 a III/15283 k dálnici D1 a k městu Brnu a výše uvedený tangenciální směr. Zkvalitnění 
silničního spojení Tuřany – Brno, Slatina s obchvatem Tuřan (záměr D41) zásadním způsobem zatraktivní 
dopravní vazby a komunikační spojení tohoto prostoru na dálnici D1 a město Brno. To přirozeně vyvolá
i nárůst dopravy v tangenciálním spojení od dálnice D2 a navrhované jižní tangenty směrem na Tuřany, 
který stávající silnice III. třídy není v současné podobě schopná přenést. Protože dle posouzení výhledového 
dopravního zatížení dle modelu silniční dopravy je v trase koridoru D12 Chrlice (D2) – Šlapanice patrný
v prostoru křižovatky se silnicí II/380 skokový pokles dopravy, je jako návrhový v ZÚR JMK ponechán pouze 
úsek Chrlice (MÚK-D2) – Tuřany (MÚK-II/380), navazující úsek JVT Tuřany – Tvarožná je celý převeden do 
územní rezervy DR4. Návrhový koridor D41 II/380 Tuřany, obchvat je s drobnou úpravou ponechán. 
Parametry komunikace, pro kterou bude vymezena územní rezerva, budou prověřeny v souvislosti
s prověřením územní rezervy pro výrobní smíšené plochy v Tuřanech a Šlapanicích.

Dalším cílem JVT je vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění obsluhy území a návaznost na nižší silniční 
infrastrukturu, což se týká zejména koridoru DR4. Výrobní zóny v jižním a jihovýchodním sektoru Brna a ve 
Šlapanicích budou zdrojem pracovních příležitostí. Vzhledem k dostatku ploch vymezených v územních 
plánech jednotlivých obcí jihovýchodně od Brna pro rozvoj bydlení a relativně krátkým dojezdovým 
vzdálenostem na plánovaná pracoviště přinese rozvoj výrobních zón určitě také rozvoj bydlení. A jedním
z limitujících faktorů pro rozvoj tohoto dynamicky se rozvíjejícího území bude zabezpečení kapacitního 
dopravního napojení. Veškeré stávající krajské silnice procházejí přes centra jednotlivých sídel a zvýšení 
dopravy by přineslo komplikace. Aby mohl být plně využit potenciál tohoto území, je nutno v předstihu řešit 



240

otázky dopravy. Jedním z prvních kroků je vymezení koridoru území rezervy DR4, který bude sloužit jako 
základ pro nižší silniční infrastrukturu s konečným cílem zabezpečení kvalitní obsluhy území.

Návrh koridoru JVT vychází ze „Studie jihovýchodních tangent města Brna“ (PK Ossendorf s.r.o., Brno, 
2001). Touto studií bylo v území prověřeno 8 variant, dále sledovaná zůstala varianta označená G. Studií 
byly původně vyhledávány trasy vedení rychlostní silnice. V 2. Návrhu ZÚR JMK má však JVT jiné cíle, má 
plnit zejména funkci obslužnou pro nově plánované rozvojové plochy a v delším časovém horizontu 
zabezpečit kvalitní napojení nižší dopravní infrastruktury a odlehčit dopravě v jednotlivých obcích. 
V žádném případě JVT nemá sloužit k zajištění tranzitní dopravy ve směru sever – jih, pro dopravu ve směru 
od Olomouce směrem jižním je v ZÚR JMK vymezen koridor rychlostní silnice R55, případně pro tranzit 
bude sloužit rozšířená dálnice D1. 

ZÚR JMK stanovují pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihovýchodní tangenty D12 
požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly 
pro územní plánování v bodech (69) a (70). 

Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 
požadavky na jejich využití. Dále dle § 36 stavebního zákona zásady územního rozvoje mohou vymezit 
plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno 
způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití, tzv. „územní rezervy“. Ve 
smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ jsou v článku (189) textové části uvedeny požadavky 
na uspořádání a využití území – vytvořit podmínky pro územní rezervy ploch a koridorů s cílem prověřit 
možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo 
podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Z výše uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK není 
vymezován koridor pro realizaci záměru silnice – JVT (na základě kterého by mohlo dojít k realizaci stavby 
komunikace), ale je vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, aby zde byly 
realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro silnici. Úkolem pro územní 
plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné upřesnění koridoru územní rezervy pro 
silniční dopravu, nikoliv příprava realizace stavby. Dle článku (189) – úkoly pro území plánování textové 
části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být při prověřování možnosti budoucího využití územní rezervy podmínky 
minimalizace vlivů na obytnou funkci a minimalizace střetů s limity využití území zohledněny.

Dále uvádíme doplnění výše uvedené obecné části k jednotlivým bodům odůvodnění podatele, přičemž 
problematika veřejného zdraví se opírá o argumentaci Krajské hygienické stanice uplatněné ve sdělení č.j. 
KHSJM 17269/2011, ze dne 26.04.2011, ke 2. Návrhu ZÚR JMK, zejména k dokumentaci HIA. K jednotlivým 
bodům podání se uvádí:

 Nezbytnost a přínos JZT, JT a JVT, včetně rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, vyplývá
z obecné části tohoto odůvodnění a ze závěrů prověření v ZÚR JMK na základě podrobnějšího prověření ve 
výše uvedených územně plánovacích podkladech, především Modelu silniční dopravy pro výhledovou síť 
Jihomoravského kraje, 2009. Komentář k „negativním efektům“ je doložen v rámci následujících bodů dle 
textu odůvodnění námitky podatele.

 Tento bod odůvodnění námitky se zabývá situací městské komunikační sítě Brna konkrétně na ulici 
Vídeňské.

Lze konstatovat, že odlehčení městské komunikační sítě Brna při respektování JZT bylo potvrzeno 
modelováním dopravy na prověřovaných variantách sítě silniční dopravy jižně dálnice D1 v rámci zpracování 
ZÚR JMK. Situace bez JZT tangenty, kdy funkci JZT tangenty přebírají dálnice D1 a silnice I/52 procházející 
městem Brnem, byla prověřena jako negativní průkaz. 
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 Tento bod odůvodnění námitky se vztahuje k situaci obyvatel jižně Brna, podatelem není 
specifikováno dotčení správního území jednotlivých obcí. Lze vyjít z předpokladu, že podatel vztahuje 
argumentaci ke všem obcím ležícím jižně Brna, tedy Modřice, Moravany, Nebovidy, Ostopovice, Želešice, 
Šlapanice, Ponětovice. K argumentaci podatele, která se vztahuje k hodnocení vlivů záměrů a koncepce na 
životní prostředí v dokumentaci Posouzení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (dále jen SEA) a k hodnocení 
vlivů na obyvatelstvo v dokumentaci Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA) uvádíme: Závěry SEA
a HIA vyplývají jednak z podrobnosti ZÚR JMK, kdy jsou hodnoceny koridory a plochy, a jednak
z předpokladu, že je zapotřebí brát v úvahu nejen vlivy jednotlivých záměrů, ale i jejich kumulativní 
působení a vlivy dopravního systému ve stávajícím stavu. Kumulace záměrů v území obcí Ostopovice, 
Modřice, Šlapanice a Ponětovice je zohledněna v následujícím bodě tohoto odůvodnění. Pro ostatní 
dotčené obce: Želešice - s ohledem na to, že koridor JZT se k. ú. Želešice dotýká jen okrajově (v místech 
východně od obce), nepředpokládají se negativní vlivy ZÚR JMK na obytné území obce Želešice přesahující 
povolené limity. Moravany a Nebovidy – s ohledem na to, že je v k. ú. Nebovidy trasa JZT řešena
v tunelovém úseku v délce 290 m (ležícím západně od obce Moravany), nepředpokládají se negativní vlivy 
ZÚR JMK na obytné území obcí Nebovidy a Moravany přesahující povolené limity. 

 Situací v lokalitách, které se týkají oblasti Šlapanicka, MÚK v oblasti obcí Bosonohy, Troubsko, 
Ostopovice a MÚK v oblasti města Modřice, se v rámci řešení ZÚR JMK zabývala dokumentace HIA v kap. 
4.4.15. a v kap. 5. Z uvedených částí HIA vyplývá, že:

c) Lokalita Šlapanicka a lokalita Bosonohy-Troubsko-Ostopovice, ve které se nachází navrhovaná MÚK 
Bosonohy, byly v ZÚR JMK identifikovány jako lokality s výraznou kumulací záměrů v území. HIA 
požaduje situaci řešit samostatnou studií (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při 
realizaci všech záměrů, další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany 
veřejného zdraví. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že 
by měla být zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože 
případná nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou 
vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže 
při realizaci všech rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna
a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna
z podmínek pro rozhodování o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato 
podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit 
územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného 
podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, 
tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK.

d) Pro oblast Modřic využila HIA již vypracovanou souhrnnou územní studii obsahující rozptylovou 
studii, hlukovou studii a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví. Uvedená studie umožnila nalézt 
nejvhodnější řešení nejen z hlediska vlivů nových záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví, 
nýbrž i z hlediska vlivů stávajících na obytnou zástavbu v rámci ZÚR JMK.

Lze konstatovat, že v námitce uvedený princip předběžné opatrnosti na základě § 13 zákona 17/1992 Sb.,
o životním prostředí, ve znění: „Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí 
nevratného nebo závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému 
poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit.“ nelze aplikovat
v tomto případě v tom smyslu, že ZÚR JMK zakládá na odklad opatření, jež mají poškození zabránit, a to 
zejména s ohledem na závěry prověření v dokumentaci SEA a HIA. 

 Z uváděného tvrzení v tomto bodě odůvodnění námitky není zřejmé, na základě čeho má podatel 
„důvodně za to“, že dostavbou VMO Brno, rozšířením D1 na šestipruhové uspořádání, využitím D2 a R55
a realizací S8 pozbývají tangenty svůj smysl. Naopak důkazem pro nutnost realizace tangent současně se 
všemi zmíněnými dopravními záměry je řada výše uvedených územně plánovacích podkladů v ZÚR JMK 
prověřených, zejména Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje (ADIAS, HBH 2009-
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2010). ZÚR JMK prověřily rovněž variantu bez JZT, tzv. variantu „nulovou“ jako negativní průkaz, viz obecná 
část tohoto odůvodnění výše.

 Pro hodnocení předpokládané účinnosti navrhovaných koridorů a variant silniční infrastruktury 
Jihomoravského kraje v úrovni ZÚR JMK nechal KrÚ JMK zpracovat „Model silniční dopravy pro výhledovou 
síť JMK“. Výhledová komunikační síť Jihomoravského kraje byla prověřována ve třech koncepčních 
variantách – „Optimální“, „Alternativní“ a „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Pro prověření, hodnocení
a návrh koridorů silniční infrastruktury v ZÚR JMK byly využity výsledky modelování dopravního zatížení 
výhledové sítě Jihomoravského kraje pro rok 2030 v koncepční variantě „Optimální“, která zahrnuje 
všechny zásadní změny mající významný vliv na zatížení komunikační sítě, a to ve variantách, případně 
vzájemných kombinacích. V případě zapracování všech prověřovaných variant dle modelování do ZÚR JMK 
by musely být zásady zpracovány v koncepčních variantách, což by bylo v rozporu se schváleným Zadáním 
ZÚR JMK, ve kterém zpracování koncepčních variant nebylo požadováno. Navrhovaná koncepce 
komunikační sítě dle studie Ing. Strnada (2007) byla součástí přílohy č. 2 Zadání ZÚR JMK a v rámci 
zpracování ZÚR JMK byla zpracovatelem prověřena a posouzena. Tato studie nejblíže odpovídá koncepční 
variantě „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Závěry modelování dopravy v rámci ZÚR JMK nebyly
v souladu se závěry předmětného posouzení Ing. Strnada a proto nemohly být z uvedeného důvodu v ZÚR 
JMK zohledněny. Ke studii Ing. Strnada (2007) uvedlo MD, že studie uvádí vykonstruované souvislosti mezi 
komunikacemi, které nemají vazbu (např. R52, I/55, JVT). Proklamovaná úspora 30 mld. nebyla prokázána. 
Koncepce ZÚR je podložena dopravním modelováním (viz výše) a sčítáním dopravy. Socioekonomická 
stránka ZÚR JMK je v rámci ZÚR JMK hodnocena v části Rozbor udržitelného rozvoje území. Lze konstatovat, 
že argumentace podatele je v tomto bodě příliš obecná. ZÚR JMK prověřily rovněž variantu bez JZT, tzv. 
variantu „nulovou“ jako negativní průkaz viz obecná část odůvodnění výše.

 K následujícím dvěma bodům, které se týkají tzv. „nulové“ varianty JZT, lze nad rámec výše uvedené 
obecné části doplnit, že tato varianta jednak předpokládá zachování stávající komunikační stopy silnice I/52
a ulice Vídeňské v návaznosti na stávající R52 (Brno – Pohořelice), jednak vyvolává nutnost proměny silnice 
I. třídy (I/52) na rychlostní silnici (R 52), která by následně vyvolala řadu změn dopravního napojení širšího 
území přilehlých obcí, potřebu nové radiální komunikace, přestavbu křižovatek na D1, asanace v ulici 
Vídeňské za účelem jejího nutného rozšíření, vyloučení tramvaje z ulice Vídeňské, zrušení dopravního 
napojení území apod. Proměna silnice I/52, resp. její rozšíření včetně souvislostí, byla prověřena v územně 
plánovacím podkladu – Územní studii oblasti jihozápadně města Brna, který byl využit pro zpracování ZÚR 
JMK. Prověření nulové varianty JZT v ZÚR JMK prokázalo její nereálnost. Na základě uvedené argumentace 
nelze uvažovat v ulici Vídeňské s rychlostní komunikací R52, která by nahradila JZT. Podatelem uváděné 
návrhy na opatření v ulici Vídeňské a na koncepční řešení vedoucí ke zlepšení stávající neúnosné situace 
dopravního zatížení ulice Vídeňské z části nemohou být řešeny prostřednictvím nástrojů územního 
plánování (úpravy silnice, protihluková opatření), tedy nejsou ani předmětem řešení ZÚR JMK, a z části 
spadají do kompetence Statutárního města Brna k řešení v připravovaném územním plánu. Námitkou 
navrhované koncepční řešení převedením tranzitní dopravy na Vídeň pomocí dálnice D2 a obchvatu 
Břeclavi není v území, ke kterému se námitka váže (území jmenovaných obcí v okolí Brna), v souladu s PÚR 
2008, která vymezuje silnici R52 v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen. 

 K následujícímu bodu odůvodnění námitek je nutno uvést, že v současné době nelze předjímat, jaké 
budou možnosti financování JZT, financování není předmětem řešení zásad územního rozvoje ve smyslu 
stavebního zákona. ZÚR JMK v souladu s obsahem a účelem zásad územního rozvoje ve smyslu § 36 
stavebního zákona vymezují plochy a koridory nadmístního významu, jejichž cílem je vytvořit předpoklady 
pro výstavbu a udržitelný rozvoj území a ochránit území pro budoucí možné převedení stále narůstajících 
kapacit dopravy. S ohledem na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň 
hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na veřejné zdraví v době realizace 
jednotlivých záměrů, nelze předjímat nemožnost stavebně technických či technologických řešení 
konkrétních záměrů naplnit normativní požadavky vztahující se k vlivům záměru na životní prostředí a na 
veřejné zdraví, ale je potřeba vytvořit územní podmínky vedení koridorů pro budoucí možnost vyhledání
a upřesnění konkrétních tras nebo dopravních ploch předmětných komunikací mimo jiné také s ohledem na 
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omezení dopadů jak na životní prostření v jeho nejširším smyslu, tak i dopadů na zdraví obyvatel. K části 
námitky, která zmiňuje chybějící „opatření pro řešení zmírnění“ nepřijatelného stavu životního prostředí
v ulici Vídeňské v rámci ZÚR JMK, v souvislosti s odsunutím financování a realizace JZT, lze konstatovat, že 
návrh předmětných opatření není pro svou podrobnost předmětem řešení zásad územního rozvoje. Naopak 
neúnosná situace na ulici Vídeňské je argumentem pro urychlenou realizaci JZT.

 ZÚR JMK prověřila záměry ve smyslu stavebního zákona, jeho přílohy č. 1 a předpisů souvisejících 
na základě všech požadovaných hledisek komplexně, přičemž hodnocení vlivů na životní prostředí bylo 
jedním z mnoha kritérií hodnocení – viz celkové hodnocení SEA kap. A.10.6. Vyhodnocení variant řešení. 
Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které byly vyhodnoceny v rámci komplexního 
hodnocení jako nejvýhodnější, tím zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní prostředí není jediným 
kriteriem výhodnosti varianty, ale jedním z mnoha kriterií, které je třeba posuzovat ve vzájemném 
spolupůsobení na udržitelný rozvoj území a není možno upřednostňovat a posuzovat pouze jediné hledisko. 
Dále k nulové variantě viz předcházející dva odstavce tohoto odůvodění. 

 Podatel cituje ze ZÚR JMK část textu odůvodnění, a to „přímé negativní vlivy na obytnou funkci 
nejsou známy“ a zpochybňuje toto vyhodnocení ZÚR JMK v souvislosti s obcemi Troubsko, Ostopovice, 
Želešice, Ponětovice, městskou částí Brno–Bosonohy a městem Modřice, aniž by uvedl důvody, které jej
k tomuto zpochybnění vedou. V uváděné argumentaci přímého negativního ovlivnění obytné funkce (emise, 
hluk, narušení pohody bydlení) je nutno v tomto případě přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního 
zákona a přílohy ke stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, z něhož je mj. zřejmé, že předmětem posuzování vlivu koncepce na životní prostředí jsou 
koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměru uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb., přičemž záměry budou podrobněji posuzovány v územních plánech nebo v rámci řízení o povolení 
stavby. 

Pokud se týká území obcí Troubsko, Ostopovice, Ponětovice, městské části Brno-Bosonohy a města 
Modřice, dle kap. 5 HIA se jeví kumulace záměrů konkrétně v lokalitě Bosonohy-Troubsko-Ostopovice, 
prostoru Šlapanicka a oblasti Modřic s ohledem na kumulativní vlivy záměrů jako problematická. HIA proto 
stanoví, že v těchto lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci 
všech záměrů a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel, viz předchozí 
body tohoto odůvodnění 

Pokud se týká správního území obce Želešice, s ohledem na to, že koridor JZT se k. ú. Želešice dotýká jen 
okrajově (místech východně od obce), nepředpokládají se dle HIA negativní vlivy záměru JZT na obec 
Želešice.

 Podatel nesouhlasí s tím, že dle jeho názoru ZÚR JMK umísťují koridory silničních staveb do oblastí 
zasažených externalitami ze silniční dopravy jako další významné zdroje hluku. K tomuto bodu lze uplatnit 
závěry z HIA kap. 5, kde se uvádí, že realizací ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně 
dotčeno. ZÚR JMK v souladu s obsahem a účelem zásad územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního 
zákona vymezují plochy a koridory nadmístního významu, jejichž cílem je vytvořit předpoklady pro výstavbu
a udržitelný rozvoj území a ochránit území pro budoucí možné převedení stále narůstajících 
kapacit dopravy. S ohledem na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň 
hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na veřejné zdraví v době realizace 
jednotlivých záměrů, nelze předjímat nemožnost stavebně technických či technologických řešení 
konkrétních záměrů naplnit normativní požadavky vztahující se k vlivům záměru na životní prostředí a na 
veřejné zdraví, ale je potřeba vytvořit územní podmínky vedení koridorů pro budoucí možnost vyhledání
a upřesnění konkrétních podob předmětných komunikací mimo jiné také s ohledem na omezení dopadů jak 
na životní prostření v jeho nejširším smyslu, tak i dopadů na zdraví obyvatel. 
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Jak je uvedeno už výše, v lokalitách s výraznou kumulací záměrů v území HIA (což se dotýká i obce 
Ponětovice spadající do lokality s výraznou kumulací záměrů – oblast Šlapanicka) doporučuje situaci řešit 
samostatnou studií (oborový podklad), jejíž závěry zohlední následná územní studie v podrobnosti, kterou 
zásady územního rozvoje neumožňují. Tyto lokality lze chápat jako územní problém, který musí být řešen
v územním detailu včetně návrhu opatření, v podrobnosti, která však není a ani nemůže být předmětem 
řešení ZÚR JMK ve smyslu stavebního zákona. 

 Zlepšení dopravních podmínek v území realizací tangent bylo prověřeno v ZÚR JMK na základě 
modelování dopravy, rovněž je toto tvrzení podpořeno závěry všech podkladů uvedených v rámci obecné 
části odůvodnění rozhodnutí o námitce. Podatel se k problematice tangent vyjadřuje obecně, nespecifikuje 
„na základě čeho „je namístě se domnívat, že k zásadnímu zlepšení situace realizací JZT, JT a JVT nedojde“, 
nespecifikuje problém vztahující se věcně ke správnímu území obce Ponětovice, ale vyslovuje svoje 
domněnky, proto bod v této části považujeme za irelevantní.

Podateli rozporované tvrzení, že tangenty umožní odvést dopravu ze silně zatížených komunikací 
procházejících velkými městy, nejprůkazněji potvrdí přímo tabulky intenzit dopravy a kartogramy intenzit 
dopravy z Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, ÚAD studio, s.r.o. a PK OSSENDORF spol. s r. o. 
Tabulka intenzit dopravy pro vybrané profily (v roce 2030) obsažená v textové části studie v kap. 6.1.10 
Varianty řešení JZT a JT konkrétně udává intenzitu dopravy v tisících vozidel/24 hodin pro vybrané profily. 
Kartogramy intenzit dopravy v roce 2030 jsou k dispozici v posouzení vlivu této územní studie na životní 
prostředí, AMEC s.r.o., a to v části rozptylová studie i v části hluková studie. Intenzity dopravy jsou 
vyhodnoceny pro všechny tři řešené varianty tangent – „Modřickou“, „Želešickou“ a „Nulovou“. V tabulce 
na str. 43 textové části studie je jako porovnávací základ brán stav, že je realizována komplexně nejlépe 
hodnocená varianta „Modřická“, intenzita dopravy v jednotlivých profilech je brána jako základ – 100%. 
S těmito parametry jsou porovnávány varianty „Želešická“ a „Nulová“ (která se nejvíce líže stávající 
dopravní situaci) v jednotlivých profilech. Pro konkrétní porovnání, jaká je intenzita dopravy v procentech
v jednotlivých profilech za situace, že bude vybrána „Nulová“ varianta (ve srovnání se situací při realizované 
variantě „Modřické“): 

Dálnice D1: Popůvky – 99,8%, Bohunice – 154,9%, Černovická terasa – 144,8%

Dálnice D2: Rebešovice – 91,9%, Olympie – 132,9%

Silnice I/52: Bobrava – 162,1%, Modřice – 144,7%, ul. Vídeňská – 139,3%. 

Z těchto několika čísel z tabulky intenzit dopravy je zřetelné, že realizací tangent dojde k výraznému poklesu 
intenzit dopravy na silně zatížených komunikacích ve srovnání se stavem, že by nedošlo k zásadnímu řešení 
dopravy v prostoru jižně od Brna. Na základě těchto výsledků a obdobných výsledků obdržených při 
modelování dopravy je navržena síť siliční dopravy v ZÚR JMK.

 V Následujících dvou bodech odůvodnění námitky podatel napadá intenzity dopravy prověřené
v ZÚR JMK a odkazuje se na údaje ze sčítání dopravy v roce 2005. Podklady, využité pro ZÚR JMK, uvedené
v obecné části viz výše, především Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje, 
zpracovaný v roce 2009, využívá aktuální údaje o intenzitách dopravy na silniční síti JMK. Tvrzení podatele, 
že JZT nemá potenciál zatížení na ul. Vídeňské, resp. Brněnské výrazně redukovat, není z jejich strany ničím 
podloženo. Jak je patrno z předchozího bodu odůvodnění, při realizaci JZT by byly intenzity dopravy na 
silnici I/52 (ul. Vídeňská, resp. Brněnská) výrazně nižší než v případě, že bude aplikována varianta „Nulová“, 
tvrzení podatelů tedy nemá opodstatnění. Podklady ZÚR JMK týkající se prověření a modelování dopravy 
jsou podrobně popsány v předchozích bodech tohoto odůvodnění.

 Ke konstatování podatele, že je JT bez výstavby JZT naprosto bezúčelná, stejně tak JVT, je nutno 
odkázat na textovou část odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMJK str. 74 (k bodům 67 - 68) a na stanovisko 
dotčeného orgánu – OD – k podané námitce ze dne 04.05.2011, č.j. JMK 62304/2011 k problematice účelu 
tangent, které mimo jiné uvádí: „…JZT je navrhována jako silnice rychlostní, JT jako silnice I. tř. a JVT jako 
silnice II. tř. a v části jen jako územní rezerva nekategorizované komunikace. Každá tato silnice plní jinou 
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funkci a tuto svoji funkci plní i sama o sobě. JT (bez ohledu na JVT a JZT) tvoří jako spojnice D2 a R52 
náhradu dálkovou dopravou přetížené silnice II/152, JVT v návrhovém úseku bez ohledu na JT a JZT 
napojuje Šlapanice na II/380 a D2. JT a JVT ovlivňují řešení silnic II. a III. tř. v aglomeraci a není ani relevantní 
ani žádoucí je vázat na realizaci JZT. Faktem pouze je, že každá z komunikací přispěje ke zkvalitnění silniční 
sítě a ta bude nejlépe fungovat, bude-li kompletní – tedy při realizaci všech tří tangent.“ Z textové části 
odůvodnění ZÚR JMK a z výše uvedeného vyplývá, že JT ani JVT i bez výstavby JZT neztrácí svůj účel. 

Smysl navržené JVT (úseku návrhového koridoru i koridoru územní rezervy), včetně úpravy řešení 2. Návrhu 
ZÚR JMK na základě veřejného projednání, je popsán detailně v obecné části tohoto odůvodnění, účelnost 
je opět popsána v textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMJK a ve výše uvedeném stanovisku dotčeného 
orgánu – OD. 

Pokud se týká upozornění na nedostatečné vyhodnocení vlivů JVT na krajinnou památkovou zónu (KPZ) 
Bojiště bitvy u Slavkova, je nutno konstatovat, že po upravení řešení ZÚR JMK na základě veřejného 
projednání (návrhový v ZÚR JMK je ponechán pouze úsek Chrlice (MÚK-D2) – Tuřany (MÚK-II/380), 
navazující úsek JVT Tuřany – Tvarožná je celý převeden do územní rezervy DR4) se KPZ dotýká pouze 
koridoru územní rezervy DR4, nikoliv koridoru D12. Dle článku (189) textové části má ZÚR JMK vytvořit 
podmínky pro územní rezervy koridorů pro silniční dopravu nadmístního významu s cílem prověřit možnosti 
budoucího využití. Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné 
upřesnění koridorů územních rezerv pro silniční dopravu. Problematika, které musí být při prověřování 
možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, 
je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Pro JVT je uvedena zejména 
podmínka minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz, minimalizace rozsahu záboru ZPF, minimalizace 
rozsahu vlivů na kulturní, historické a krajinné hodnoty území – KPZ Bojiště bity u Slavkova. Dle článku (189) 
– úkoly pro území plánování textové části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být při prověřování možnosti budoucího 
využití územní rezervy tyto podmínky zohledněny. Tento bod odůvodnění nemá opodstatnění, protože dle 
2. Návrhu ZÚR JMK bude dotčená problematika řešena v rámci prověřování budoucího využití koridoru 
územní rezervy. 

Navíc lokalizace územní rezervy pro JVT je v souladu s dohodou s Ministerstvem kultury po projednání 2. 
Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 39 stavebního zákona, ve které je uvedeno k námitkám a připomínkám 
uplatněným k územní rezervě pro JVT (DR4), že „…územní rezerva pro JVT neznamená její umístění do 
krajinné památkové zóny Bojiště u Slavkova, ale znamená ochranu území do doby, než bude zvažovaný 
záměr dostatečně prověřen a bude možné o něm rozhodnout, při respektování podmínek památkové péče“. 
K námitkám a připomínkám uplatněným k záměru JVT (D12) že: “…koridor se územní krajinné památkové 
zóny dotýká jen okrajově, v rámci úpravy ZÚR JMK k vydání bude i v této části převedena JVT do územní 
rezervy.“ Řešení ochrany kulturních památek v ZÚR JMK (tedy i KPZ Bojiště bitvy u Slavkova) bylo
s Ministerstvem kultury dohodnuto.

 Podatel obecně konstatuje, že vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je vnitřně rozporné 
bez uvedení konkrétního zdůvodnění. K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému konstatování 
uvádíme, že dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK byla zpracována autorizovanou osobou v souladu se 
stavebním zákonem a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je součástí územně plánovací 
dokumentace, ve smyslu § 159 stavebního zákona projektant zodpovídá za správnost, celistvost a úplnost 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za koordinaci. 
Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které jako příslušný orgán dle § 21 
písm. l) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydalo ke 2. Návrhu ZÚR JMK, včetně 
zpracovaného Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, souhlasné stanovisko Č.j. 57971/ENV/11 ze dne 
22.08.2011. 

 Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního 
hodnocení nejvýhodněji, tím zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní prostředí není jediným kriteriem 
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výhodnosti varianty. ZÚR JMK prověřily záměry ve smyslu stavebního zákona a jeho přílohy č. 1 a předpisů 
souvisejících. Podkladem pro ZÚR JMK byla dle přílohy 2 Zadání ZÚR JMK „Územní studie oblasti 
Jihozápadně města Brna“ ze které byly do ZÚR JMK převzaty závěry týkající se ochrany přírody a krajiny. 
Navíc konstatování, že JZT, JT ani JVT nejsou v SEA uvedeny jako záměry s negativním vlivem na přírodu
a krajinu, není pravdivé. Dle Přílohy č. 1 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí, tabulky 1.1. jsou 
všechny tyto záměry hodnoceny „stupněm“ -2 (dle metodiky hodnocení potenciálně významný negativní 
vliv) nebo -1 (dle metodiky hodnocení potenciálně mírně negativní vliv). Správnost posuzování záměrů 
potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které jako příslušný orgán dle § 21 písm. l) zákona č. 100/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydalo ke 2. Návrhu ZÚR JMK, včetně zpracovaného Vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí, souhlasné stanovisko Č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011. 

 Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního 
hodnocení nejvýhodněji. Hledisko záboru ZPF, či případné fragmentace krajiny, je jen jedním z kritérií 
hodnocení výhodnosti varianty. S ohledem na to, že varianta JZT Modřická, JT a JVT zapracované do ZÚR 
JMK, byly kladně projednány z hlediska záboru ZPF s orgánem ochrany přírody a krajiny a s orgánem 
ochrany ZPF, lze konstatovat, že námitka je irelevantní. Lze doplnit, že realizace tangent (JZT, JT a JVT) na 
půdách I. a II. třídy ochrany bude v souladu s Metodickým pokynem MŽP, OOLP 1067/96 odnímání půdy 
podle zákona 334/1992 Sb., ze dne 01.10.1996.

Pokud se týká vlivu na území obce Ponětovice, vliv na území obce má koridor územní rezervy JVT, ostatní 
vymezené koridory nemají prokazatelný vliv na území obce. Přes území obce Ponětovice je ve 2. Návrhu 
ZÚR JMK navržen koridor územní rezervy JVT jako kapacitní (nekategorizované) spojení. Jak je uvedeno 
výše, úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné upřesnění 
koridorů územních rezerv pro silniční dopravu. Problematikou, které musí být při prověřování možností 
budoucího využití pro daný účel a při upřesnění vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, je (dle 
Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území) zejména minimalizace negativních vlivů na krajinný 
ráz, minimalizace rozsahu záboru ZPF a minimalizace rozsahu vlivů na kulturní, historické a krajinné 
hodnoty území – KPZ Bojiště bitvy u Slavkova. Dle článku (189) – úkoly pro území plánování textové části 2. 
Návrhu ZÚR JMK musí být při prověřování možnosti budoucího využití územní rezervy tyto podmínky 
zohledněny. Tento bod odůvodnění tedy nemá opodstatnění, protože dle ZÚR JMK bude dotčená 
problematika řešena v rámci prověřování budoucího využití koridoru územní rezervy.

 Následující bod odůvodnění námitky se vztahuje k fragmentaci území na jih od Brna, podatelem 
není blíže specifikováno dotčené území. Odůvodnění viz předchozí bod.

 Následující bod odůvodnění námitky se vztahuje ke snížení průchodnosti územím, přičemž 
podatelem není specifikováno dotčené území. Fyzické oddělení komunikacemi nelze v rámci ZÚR JMK 
reálně eliminovat, avšak v rámci budování komunikací je možné nalézt taková technická řešení (mosty, 
lávky, nadchody), která zajistí bezkolizní dopravní spojení pro cyklistickou či pěší dopravu. Průchodnost 
územím tak bude zachována. Takto vzniklá nová a moderní propojení v regionu mohou vést spíše k posílení 
sociálních vazeb. Jedná se však o podrobnost, která není relevantní úrovni ZÚR a může být tedy řešena až
v podrobnější dokumentaci.

 Tento bod odůvodnění námitky konstatuje, že zásadním faktorem je omezení či přímo znemožnění 
rozvoje dotčených obcí (Ostopovice, Troubsko, Blažovice, MČ Brno-Bosonohy či Modřice, ale i Želešice, 
Nebovidy nebo Ponětovice). ZÚR JMK prověřily koridory JZT, JT a JVT v území na základě Územní studie
v oblasti jihozápadně města Brna a Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno – Tuřany, Černovická 
terasa a Šlapanice, které se zabývaly stávající situací i územním rozvojem obcí souvisejících s návrhem JZT, 
JT a JVT, tedy i v námitce uvedených obcí, přičemž navrhované řešení nepřiměřeně neomezovalo územní 
rozvoj jmenovaných obcí. K posouzení znemožnění rozvoje obcí je nutno vycházet z územně plánovacích 
dokumentací jednotlivých obcí:
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Ostopovice - v případě obce Ostopovice je nejbližší vzdálenost osy koridoru JZT 350 m od zastavěného 
území obce, koridor nezasahuje do rozvojových ploch obce dle územního plánu obce Ostopovice, osa 
koridoru je vedena za terénní nerovností. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že koridor JZT neomezuje 
zásadním způsobem rozvoj obce Ostopovice. 

Troubsko – koridor JZT prochází východně od obce, osa se nachází mimo k. ú. Troubsko. Navrhovaná silnice 
je zakreslena už v platném územním plánu sídelního útvaru Troubsko, rozvojové plochy pro bydlení do její 
blízkosti nejsou navrhovány. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že koridor JZT neomezuje zásadním 
způsobem rozvoj obce Troubsko. 

Blažovice – konstatování, že navržená územní rezerva brání stavebnímu rozvoji obce je značně zkreslující. 
Platný územní plán sídelního útvaru Blažovice v jihozápadní části vymezuje územní rezervu pro zemědělské 
aktivity a podnikání (v návaznosti na stávající zemědělský areál), územní rezerva představuje dostatečný 
potenciál pro rozvoj podnikatelských aktivit; tyto navíc mohou být rozvíjeny i směrem k plánované silnici 
(JVT). Vzhledem ke stávajícímu zemědělskému areálu a předpokládanému rozvoji podnikatelských aktivit
v západní části obce nelze předpokládat rozvoj bydlení v této části obce pro možnost negativních dopadů 
ploch výroby na bydlení. Územní plán v severozápadní části obce předpokládá dostavbu ulice směrem
k hřišti, žádný další rozvoj v této části obce není navržen. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že koridor 
JVT neomezuje zásadním způsobem rozvoj obce Blažovice. 

MČ Brno-Bosonohy – je součástí správního území města Brno, které má platnou územně plánovací 
dokumentací zajištěny dostatečné možnosti rozvoje.

Modřice – dle konceptu územního plánu Modřice se navrhovaný koridor Modřické varianty může dotýkat 
rozvojové plochy pro bydlení v západní části města, jinak dopravní řešení zásadním způsobem nebrání 
rozvoji města. Výše zmíněná rozvojová plocha pro bydlení v lokalitě Zahrádky navržená v konceptu nového 
územního plánu v platné územně plánovací dokumentaci vymezena není. Z hlediska urbanistické koncepce 
se jeví navrhování nové lokality pro bydlení mimo návaznost na zastavěné území jako urbanisticky 
nevhodné. S ohledem na skutečnost, že lokalita je umístěna západně od stávající silnice I. třídy (na rozdíl od
většiny obytné zástavby umístěné východně od silnice), je na zvážení, zda směřovat rozvoj města i tímto 
směrem. V rámci územního plánu může dojít ke zpřesnění koridoru JZT a je možné dál řešit podmínky 
rozsahu této plochy, jako řešení rozvoje města je to však nekoncepční. 

Želešice – v případě obce Želešice koridor JZT prochází okrajem k. ú. Želešice v jeho jihovýchodní části
a mezi koridorem JZT a obcí Želešice je v ZÚR JMK lokalizován obchvat Želešic (D33). S ohledem na uvedené 
lze konstatovat, že koridor JZT neomezuje rozvoj obce Želešice. 

Nebovidy - průchod koridoru JZT v šíři 600 m dle ZÚR JMK ve variantě „Modřické“ prostorem Nebovid byl 
prověřen v ZÚR JMK na základě podrobnější Územní studie oblasti jihozápadně města Brna. V ZÚR prochází 
koridor východně od obce Nebovidy, v místě jejího přiblížení k obci, z důvodu minimalizace vlivů silniční 
dopravy na obytné území, je řešen tunelem v délce cca 290 m. V územním plánu Nebovidy jsou 
zapracovány územní rezervy JZT ve variantách jako ochrana území před znemožněním realizace záměru JZT
a zároveň jsou vymezeny rozvojové plochy pro bydlení v návaznosti na zastavěné území. V rámci projednání 
návrhu Územního plánu Nebovidy nebyly k řešení územního plánu ze strany Krajské hygienické stanice,
v tomto případě jako dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví, vzneseny žádné připomínky. V těsné 
blízkosti koridoru územní rezervy JZT je v územním plánu Nebovidy situována jen plocha pro výrobu
a skladování, která bude prověřena v rámci zpřesnění koridoru JZT v územním plánu po vydání ZÚR JMK ve 
smyslu § 54 odst. 5 stavebního zákona. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že koridor JZT neomezuje 
zásadním způsobem rozvoj obce Nebovidy. 

Ponětovice - obec Ponětovice má v jižní části platným Územním plánem sídelního útvaru Ponětovice 
(schválen v r. 1996) vymezenu lokalitu pro bydlení jako dostavbu druhé strany ulice, další rozvojové plochy 
jsou vymezeny opačným směrem, než je navržen koridor územní rezervy JVT. V nově pořizovaném územním 
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plánu je tato lokalita respektována a další rozvoj je směřován severněji do prostoru, který se uvolní 
vymístěním stávající železnice. Při projednávání územního plánu Ponětovice s dotčenými orgány bylo 
navrženo jižně od nového vedení železniční trati Brno – Přerov (které už je projekčně upřesněno) vymezit 
územní rezervu pro dopravu, ve které se budou v budoucnu zpřesňovat záměry JVT a vysokorychlostní trati. 
Při prověřování a upřesňování dopravních záměrů je následně nutno brát zřetel na navrhovaný rozsah nové 
zástavby, který byl v rámci společného jednání o návrhu územního plánu Ponětovice konaného ve smyslu
§ 50 stavebního zákona s dotčenými orgány dohodnut již v roce 2010. Z výše uvedeného je zřetelné, že 
rozvoj obce Ponětovice nebude dopravními koridory zásadně omezen.

 Případné negativní důsledky v budoucnu realizované stavby mohou být řešeny (a na přípustnou 
míru eliminovány) v navazujícím územním plánu a dále navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení). 
Zásady územního rozvoje a územní plán pouze fakticky otevírají prostor pro to, aby tato řízení mohla být
v budoucnu vedena. Tvrzení podatelů o snížení atraktivity obcí a jejich vylidňování je pouhou domněnkou
a tvrzením podatelů, bez uvedení důvodů, které podatele k této domněnce vedou. K uváděnému snížení 
kupní ceny nemovitostí vlivem tangent lze na základě výše uvedeného konstatovat, že není předmětem 
řešení ZÚR JMK, proto lze tento bod považovat za irelevantní.

Z předchozího bodu tohoto odůvodnění navíc vyplývá, že všechny dotčené obce nemají zásadním 
způsobem omezeny možnosti rozvoje. S přihlédnutím k blízkosti Brna a zlepšení dopravního spojení nelze 
očekávat snížení kupní ceny nemovitostí ani vylidňování obcí.

 V následujících třech bodech podatel konstatuje, že není možné přijmout závěr hodnocení HIA, že 
realizací ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno, když se předpokládají značné 
dopady na obyvatele, a dále namítá, že v rozporu se závěry HIA ZÚR JMK neuvádí požadavek na prověření 
problémových území (oblast kolem Troubska a Ostopovic a Šlapanicko) v seznamu územních studií. 

V závěrech HIA k ZÚR JMK je uvedeno, že jako značně problematická z hlediska vlivů na veřejné zdraví se 
jeví kumulace záměrů zejména v lokalitách Bosonohy – Troubsko – Ostopovice a v prostoru Šlapanicka. Na 
str. 165 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území je uvedeno: „V těchto lokalitách je nutno na 
základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak i navrhnout 
nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly být 
zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit 
součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví“. Z citovaného textu je zřejmé, že hodnocení HIA požaduje 
zpracovat podrobnou studii (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. 
Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by měla být 
zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná nezbytnost 
zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA 
hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech rozvojových 
záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit
s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách
v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn
v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací 
dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat 
zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

Uvedená resortní studie umožní jednak volit konkrétní řešení včetně všech MÚK v rámci koridoru 
stanoveného ZÚR JMK s nejmenšími dopady na obyvatelstvo a současně vytvořit podklad pro přípravu 
opatření. Pro konkrétní modelování vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví pak budou určující 
metodiky použité v rámci zpracování souhrnné studie včetně konkrétních opatření pro zmírnění negativních 
vlivů na okolí.

Dále dodáváme, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době realizace 
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jednotlivých záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

 Následující bod odůvodnění námitky se vztahuje k odhlučnění mimoúrovňových křižovatek, kdy 
může dojít ke vzniku nepřijatelné úrovně rizika u části obyvatel. Podatelé namítají, že prosazováním 
některých záměrů v ZÚR JMK, zejména mimoúrovňových křižovatek (MÚK JZTxD1xR43 – Bosonohy, MÚK 
JZTxR52xJT – Modřice a MÚK D1xJVT), které nelze žádným způsobem odhlučnit, dojde ke vzniku 
nepřijatelné úrovně rizika u části obyvatel JMK. Dále se domnívají, že v SEA nebyly vyhodnoceny vlivy 
samotných MÚK, ale pouze silnice jako takové.

Součástí dokumentace posouzení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (dále jen SEA) je hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví (dále jen HIA). ZÚR JMK se zabývá problematikou obou MÚK v HIA v rámci hodnocení 
dopravních koridorů, jejichž součástí jsou MÚK. 

Problematika MÚK Bosonohy je v HIA uvedena v kapitola 4.4.15.1., kde je v souvislosti s MÚK Bosonohy 
uvedeno:

„Bosonohy – Troubsko – Ostopovice V lokalitě mezi obcemi Troubsko a Ostopovice a brněnskou městskou 
částí Bosonohy nastávají pravděpodobně nejvýznamnější vlivy kumulace záměrů silničních staveb v rámci 
celého Jihomoravského kraje. Jak je patrné z následujícího obrázku, střetávají se zde tři záměry: rozšíření 
dálnice D1 (D8), silnice R43 ve variantě bystrcké (D1-A) a jihozápadní tangenta (D10-A, D10-B…)

… Oblast s kumulací uvedených vlivů zasahuje na území obcí Troubsko a Ostopovice a městské části Brno –
Bosonohy. V poměrně sevřeném prostoru bude vybudována mimoúrovňová křižovatka, kterou bude dle 
dostupných podkladů (19) projíždět více než 100 tisíc vozidel denně. 

Je nutno předpokládat, že realizace uvedených záměrů bude spojena s poměrně významným imisním
a zejména hlukovým zatížením obyvatel. Tato situace, pokud by nebyla dále řešena, by mohla vést až ke 
znemožnění realizace některých záměrů z důvodu překročení limitů stanovených právními předpisy. 
Současně je však nutno konstatovat, že dostupné podklady neumožňují souhrnnou zátěž přesně 
kvantifikovat, předkládané hodnocení k tomu ani není svým charakterem určeno, neboť se zde jedná o zcela 
konkrétní lokální problém, který by měl být řešen v územním detailu již na úrovni konkrétní situace silničních 
těles a podrobného návrhu opatření k ochraně dotčených obyvatel.

Lze proto pouze doporučit, aby pro lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice byla vypracována podrobná 
akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany 
veřejného zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti. Výstupy z tohoto resortního 
podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona.“

Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví v souvislosti s MÚK Bosonohy shrnuje kapitola 5 HIA, kde je
k předmětné problematice konstatováno následující:

„Jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména o lokality Bosonohy-Troubsko-Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto lokalitách je 
nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak
i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto rezortního podkladu by měly 
být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit 
součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví.“

Z uvedeného vyplývá, že lokalita, ve které se nachází navrhovaná MÚK Bosonohy byla v ZÚR JMK 
identifikována jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. HIA doporučuje situaci řešit 
samostatnou studií – podrobněji viz předchozí body tohoto odůvodnění.
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Problematikou MÚK Modřice se zabývá HIA v kap. 4.4.15., kde je uvedeno, že pro dotčenou oblast již byla 
dříve vypracována souhrnná územní studie, která obsahuje i rozptylovou studii, hlukovou studii
a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, která umožnila volit variantu s nejmenšími dopady na obyvatelstvo
a současně i pro tuto variantu vytváří podklad pro přípravu protihlukových opatření. Zpracování územní 
studie pak umožnilo najít nejvhodnější řešení z hlediska vlivů nových staveb na obyvatelstvo a také odlehčit 
stávající silně zatížené území obytné zástavby.

Metodika hodnocení a použité podklady HIA jsou součástí kap. 4.2. 

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatelé SEA a HIA se problematikou vlivů MÚK Brno – Bosonohy a MÚK 
Modřice na obyvatelstvo zabývali v podrobnosti příslušející zásadám územního rozvoje. V případě, že by se
v navazujících řízeních nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních 
záměrů, která by rizika snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr 
přehodnotit.

Lokalita MÚK D1xJVT nenáleží dle 2. Návrhu ZÚR JMK do lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. Dle 
shrnutí kap. 4.4.7.3. Vliv záměrů ZÚR JMK – Jihovýchodní tangenta aktivní varianta řešení je příznivější, a to 
jak v případě hlukové, tak imisní zátěže a pokračování úseku směrem na východ bude mít na obyvatelstvo 
minimální dopad vzhledem k minimální lokalizaci zástavby poblíž plánované trasy. V lokalitě MÚK D1xJVT je 
JVT vymezena jako územní rezerva, která má dle článku (189) textové části 2. Návrhu ZÚR JMK vytvořit 
podmínky pro územní rezervy ploch a koridorů s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich 
dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované 
budoucí využití. Dle úkolů pro území plánování obsažených v témže článku musí být při prověřování 
možnosti budoucího využití územní rezervy zohledněny podmínky minimalizace vlivů na obytnou funkci
a minimalizace střetů s limity využití území. Z výše uvedeného vyplývá, že vlivy MÚK D1xJVT mohou být 
řešeny až v rámci prověření koridoru územní rezervy JVT, které upřesní parametry koridoru JVT ústící do 
navrhované MÚK.

 K tvrzení podatele v dalším bodě, že s největší pravděpodobností v SEA nebyly hodnoceny vlivy 
samotných křižovatek (uvedených v předchozím bodě) lze konstatovat, že HIA se problematikou 
mimoúrovňových křižovatek zabývá v rámci hodnocení dopravních koridorů, jejichž součástí předmětné 
křižovatky jsou, v podrobnosti zásad územního rozvoje, viz kapitola 4.4.7. a 4.4.15. HIA. Pro oblast Modřic, 
jejíž součástí je křižovatka MÚK JZTxR52xJT – Modřice byla podkladem již vypracovaná rozptylová studie, 
hluková studie a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, oblast Modřic nebyla ve 2. Návrhu ZÚR JMK z hlediska 
vlivů na životní prostředí identifikována jako problém. Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví
v souvislosti s koridory JZT a JVT shrnuje kapitola 5 HIA, kde je k předmětné problematice konstatováno 
následující:

„Jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména o lokality Bosonohy – Troubsko – Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto 
lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů
a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto rezortního 
podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde 
nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví.“

Z uvedeného vyplývá, že lokality, ve které se nacházejí navrhované mimoúrovňové křižovatky, byly v ZÚR 
JMK identifikovány jako lokality s výraznou kumulací záměrů v území. HIA požaduje situaci řešit 
samostatnou studií (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. 
Mimoúrovňové křižovatky lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu včetně 
návrhu opatření, v podrobnosti, která však není a ani nemůže být předmětem řešení ZÚR JMK ve smyslu 
stavebního zákona. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že by 
měla být zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná 
nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze 
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závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech 
rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK
u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je 
oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně 
plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, 
zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

 Podatel uvádí, že u dalších lokalit (Moravany, Nebovidy, Želešice, Ponětovice, Šlapanice, Jiříkovice či 
Blažovice) lze po realizaci záměrů ZÚR JMK očekávat zvýšení hluku nad úroveň povolenou českými právními 
předpisy. V případě obcí Moravany, Nebovidy a Želešice se ZÚR JMK dotýká území těchto obcí koridorem 
JZT (D10) ve variantě Modřické, která byla v HIA hodnocena jako přípustná. V kap. 4.4.7 HIA je k hlukové 
zátěži způsobené JZT a JT konstatováno, že podle platné legislativy je nutné podél nové silnice realizovat 
taková opatření, která u veškeré obytné zástavby zajistí splnění limitů 60 dB ve dne a 50dB v noci. Ve 
výsledku ke vzniku rizika nebude docházet, a jako nadlimitní zůstanou pouze některé oblasti podél 
současných silnic. V případě realizace stavby JZT je nedodržení úrovně hluku nad úroveň povolenou 
právními předpisy nepřípustné. Tak, jako v předcházejících bodech lze konstatovat, že v případě, že by se
v navazujících řízeních nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních 
záměrů, která by rizika snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr 
přehodnotit.

V případě dalších obcí (Ponětovice, Šlapanice, Jiříkovice a Blažovice) je nutno konstatovat, že tyto spadají do 
lokality s výraznou kumulací záměrů v území Šlapanicko a vztahují se na ně tedy podmínky uvedené
v předcházejícím bodě tohoto odůvodnění.

 Podatel v tomto bodě zpochybňuje způsob řešení ZÚR JMK, včetně části Vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území a řešení dokumentace SEA. Odůvodnění námitky je v tomto bodě formulována 
obecně, neobsahuje ani věcnou argumentaci k ZÚR JMK ani řádné zdůvodnění tvrzení, které předkládá. ZÚR 
JMK prověřily záměry ve smyslu stavebního zákona, jeho přílohy č. 1 a předpisů souvisejících na základě 
všech požadovaných hledisek komplexně, přičemž hodnocení vlivů na životní prostředí bylo jedním z mnoha 
kritérií hodnocení – viz celkové hodnocení SEA na str. 257 kap. A.10.6. Vyhodnocení variant řešení. 
Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje záměry, které byly vyhodnoceny v rámci komplexního 
hodnocení jako nejvýhodnější, tím zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní prostředí není jediným 
kriteriem výhodnosti varianty, ale jedním z mnoha kriterií, které je třeba posuzovat ve vzájemném 
spolupůsobení na udržitelný rozvoj území. K problematice námitky lze konstatovat, že ZÚR JMK jsou 
posouzeny z hlediska jejich vlivů na udržitelný rozvoj území komplexně i s posouzením sociálního
a environmentálního pilíře (viz Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, Oddíl E). 

Podatel obecně konstatuje, že vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je zpracováno způsobem, 
který marginalizuje vlivy plánovaných záměrů na životni prostředí a veřejné zdraví a naopak nepřiměřeně 
nadhodnocuje jejich údajný a nepodložený přínos. K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému 
konstatování uvádíme, že hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je 
autorizovaná osoba a dokumentace HIA je součástí dokumentace SEA. Ve smyslu § 159 odst. 1 stavebního 
zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci. V rámci společného jednání o 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona bylo takové 
řešení dohodnuto s dotčenými orgány. 

Dokumentace SEA je hodnocením koncepčním. Z hlediska koncepčního jsou vymezené koridory hodnoceny 
kladně z důvodu odvedení tranzitní dopravy mimo silně zatížené komunikace, které prochází silně 
urbanizovanými prostory (obytnou zástavbou). V souladu se stavebním zákonem dojde k následnému 
zpřesnění koridoru v územních plánech dotčených obcí a trasy pro tangenty budou následně posouzeny
v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
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předpisů. U navržených koridorů je realizace záměru možná pouze v případě zajištění dodržení 
(nepřekročení) limitů pro hlukovou a imisní zátěž obyvatelstva, územní rezerva JVT slouží jako ochrana 
území před tím, aby zde byly realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro 
silnici.

S ohledem na výše uvedené vypořádání všech namítaných bodů nelze považovat zpochybnění 2. Návrhu 
ZÚR JMK včetně části Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a řešení dokumentace SEA za 
opodstatněné.

Závěr:

Body uvedené v závěru jsou shrnutím již výše vypořádaných bodů obsažených v podání. Odůvodnění se 
všemi body závěru zabývá ve výše uvedeném textu, neboť tyto se prolínají s obsahem bodů odůvodnění 
námitky. V obecné části a dále v následných bodech odůvodnění bylo na všechny body námitky reagováno.

Rozšíření dálnice – negativní vlivy z tohoto záměru doporučuje obec ve fázi ZÚR JMK řešit vhodnými 
doprovodnými opatřeními, např. vymezením území pro vybudování ozeleněných valů nebo zelených pásů -
tyto požadavky nejsou vzhledem k podrobnosti řešení ZÚR JMK akceptovatelné. ZÚR JMK vymezuje pouze 
koridory nadmístního významu, uvedené požadavky lze řešit až při upřesnění záměru v územních plánech 
dotčených obcí.

 Obec Ponětovice shledává záměr převedení dálnice D1 do stopy JVT a JZT současně s rozšířením 
dálnice D1 na šestipruhé uspořádání za nepřijatelný; požaduje vyhodnocení varianty rozšíření D1 bez JVT -
tento požadavek nelze akceptovat; jak už je uvedeno v obecné části odůvodnění, JZT je navrhována jako 
silnice rychlostní (propojující D1 a R52), JT jako silnice I. tř. (propojující R52 a D2) a JVT jako silnice II. tř. a ve 
větší části jen jako územní rezerva nekategorizované komunikace (plnící zejména obslužnou funkci pro 
území a napojující Šlapanice na silnici II/380 a D2). Každá tato silnice plní jinou funkci a tuto svoji funkci plní
i sama o sobě. Z výše uvedeného je zřejmé, že rozšíření D1 nebude (a ani nemůže) řešit obslužnou funkci 
pro území obcí, kterými je veden koridor území rezervy JVT a které má v budoucnu JVT propojovat.

Námitka obce Moutnice (K067)

Námitka obce Moutnice, se sídlem Moutnice 277, 664 65  Moutnice, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 18.4.2011, pod č.j. JMK 54063/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, se 
zamítá.

Odůvodnění:

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Obec upozorňuje na tiskovou chybu v textu. DR35 územní rezerva II/385 
Kuřim – severní obchvat, se nemůže týkat obcí Moutnice a Měnín.“

Jednalo se o tiskovou chybu, která byla odstraněna. V textové části návrhu v kap. H.3 „Požadavky 
na koordinaci územních rezerv pro plochy a koridory“ byl u obcí Moutnice a Měnín vypuštěn odkaz na 
územní rezervu ozn. DR35. Dodáváme, že pod ozn. DR35 je ve 2. Návrhu ZÚR JMK uváděna územní rezerva 
pro přeložku silnice II/416 Žabčice – Vojkovice. Její vymezení se však rovněž nedotýká k.ú. obcí Moutnice
a Měnín.
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Námitka obce Prace (K068)

Námitka obce Prace, se sídlem Ponětovská 129, 664 58  Prace, zaevidovaná na podatelně Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 53859/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, se 
zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Prace bylo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále také „KrÚ 
JMK“) doručeno prostřednictvím datové schránky dne 18.04.2011, avšak bez platného zaručeného 
elektronického podpisu. Následně podatelna KrÚ JMK dne 19.04.2011 pod č.j. JMK 54559/2011 sp.zn. S-
JMK 24269/2011/OÚPSŘ zaevidovala totožné podání, které Obec Prace zaslala písemně prostřednictvím 
držitele poštovní licence, a tím ve smyslu § 37 odst. 4 zákona.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), potvrdila své původní elektronické podání ze dne 18.04.2011.

Předmětné podání obce Prace bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK) následující námitku: „Námitky dotčené osoby se týkají 2. Návrhu Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (dále jen 2. Návrh zásad rozvoje) – plánované územní rezervy pro umístění koridorů 
silniční dopravy nadmístního významu, konkrétně DR39 územní rezervy koridoru vysokorychlostní dopravy 
VR1 zasahující rovněž obec Prace.“

Úvodem je třeba uvést, že předmětné podání nazvané „Námitka Obce Prace k 2. Návrhu Zásad územního 
rozvoje Jihomoravského kraje“ obsahuje z hlediska formální a obsahové stránky některé nedostatky. 
Ve smyslu § 39 odst. 2 stavebního zákona nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit 
své připomínky a dotčené obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich odůvodněním a současně musí vymezit 
území dotčené námitkou. V předmětném podání však není rozlišeno, který text je námitka a který je její 
odůvodnění (resp. vůbec nemá část odůvodnění vymezenu). Z obsahu předmětného podání bylo tedy 
vyhodnoceno, že námitkou je shora uvedený nesouhlas obce s navrhovaným záměrem koridoru územní 
rezervy DR39 – VRT a jednotlivé samostatné body tohoto podání lze považovat za její odůvodnění. Dále
v podání obce Prace nebylo vymezeno území dotčené námitkou a k dovození toho, jaké území je námitkou 
dotčeno, muselo být přikročeno u každého bodu odůvodnění námitky individuálně. Vlastní území obce 
Prace je dle 2. Návrhu ZÚR JMK dotčeno koridorem územní rezervy DR39 VRT Brno – Vyškov – hranice kraje 
(– Přerov – Ostrava).

Námitka obce Prace je po věcné stránce nesprávně formulovaná. Koridor územní rezervy DR39 
vysokorychlostní dopravy (dále také „VRT“) nepatří v žádném případě mezi územní rezervy pro umístění 
koridorů silniční dopravy, protože se evidentně jedná o dopravu železniční. Námitka bude vyhodnocena tak, 
jakoby směřovala proti koridoru územní rezervy DR39 – VRT.

Záměr VRT je obsažen v platné Politice územního rozvoje České republiky 2008 (dále také „PÚR“), schválené 
usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009. Dle § 31 odst. 4 stavebního zákona je PÚR 
závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro 
rozhodování v území. Protože v souladu s ust. § 39 odst. 3 stavebního zákona ke stanoviskům, námitkám
a připomínkám, ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje, se nepřihlíží,
nelze požadavku obce Prace na vypuštění koridoru VRT vyhovět; tento směřuje proti záměru, o němž bylo 
rozhodnuto při schvalování usnesení vlády České republiky č. 929 o PÚR. 2. Návrh ZÚR JMK prověřil
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v rozsahu svých pravomocí reálnost a proveditelnost záměru, vymezil pro záměr koridor územní rezervy, 
přičemž vyhodnotil jeho možné vlivy na udržitelný rozvoj území v zákonem požadovaném rozsahu. 

Příslušný dotčený orgán – Ministerstva dopravy (dále také „MD“) ve svém stanovisku ze dne 06.05.2011 č.j. 
141/2011-910-UPR/2-Ma k podaným námitkám uvedl, že VRT jako nadnárodní rozvojový záměr státu jsou 
projednávány a posuzovány od r. 1995. Povinnost územní ochrany koridorů pro VRT je uložena usnesením 
vlády č. 741/1999. Tato trať je posuzována několik let různými studiemi v zájmu její optimalizace. Její 
důležitost v rámci evropských rozvojových záměrů narůstá (viz Evropská Bílá kniha – Plán jednotného 
evropského dopravního prostoru). Od r. 1995 je v Koordinační studii VRT vedena trasa VRT Brno-sever, která 
však katastrální území obce Prace nezasahuje.

Vzhledem k vymezení navrhovaných koridorů VRT podél stávajících velmi dopravně vytížených silnic, lze 
předpokládat, že se na železnici přesune nezanedbatelná část individuální přepravy osob. V důsledku toho 
pak dojde ke snížení imisní a hlukové zátěže v okolí stávajících dopravních tahů. Z těchto důvodů jsou 
záměry z oblasti železniční infrastruktury, zejména vysokorychlostní tratě (tj. i koridor VTR s možným 
ovlivněním území obce Prace), pozitivně hodnoceny z hlediska vlivů na veřejné zdraví (HIA), neboť vytvářejí 
potenciál k převzetí části dopravních výkonů automobilové dopravy a tím i ke snížení emisí a hluku
z automobilové dopravy. Rizikem je případný nárůst hlukové zátěže v místech, kde se plánované tratě 
přibližují obytné zástavbě. Pro tyto případy HIA stanovuje podmínku realizace protihlukových opatření
v dostatečném rozsahu. 

K jednotlivým bodům předmětného podání (v této části jsou vybrány pouze nejdůležitější skutečnosti
z podání, neboť účelem není doslovně opakovat body námitky, ale vypořádat se s nimi) se uvádí:

 Dotčená osoba (Obec Prace, dále jen obec) nesouhlasí s navrhovanou územní rezervou pro umístění 
koridoru DR39 územní rezervy koridoru vysokorychlostní dopravy, zasahující rovněž obec Prace. Obec 
namítá, že navrhované tangenty města Brna i plánované územní rezervy, včetně komunikací souvisejících
s jejich zajištěním, jsou zcela v rozporu se zásadou udržitelného rozvoje a se zásadou vyváženého vztahu 
podmínek pro příznivé ŽP ve smyslu ust. § 18 a násl. stavebního zákona, neboť zcela znehodnotí stávající 
krajinný ráz a z významné kulturní, historické a zemědělské oblasti vytvoří betonovou oblast. Navrhovaným 
řešením by byly nenávratně zničeny veškeré hodnoty tohoto významného území – obec napadá v tomto 
bodě odůvodnění územní rezervu DR39 VRT a tangenty města Brna, za území dotčené námitkou je tedy 
nutno považovat území dotčené VRT a tangentami – JZT, JT a JVT.

Nesouhlas s navrhovanou územní rezervou pro umístění koridoru DR39 vysokorychlostní dopravy 
je vypořádán v úvodních odstavcích tohoto odůvodnění.

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK prověřené a vymezené koridory JZT, JT a JVT napadené podatelem jsou 
dlouhodobým záměrem, který prověřila řada územně plánovacích podkladů, zejména Generel dopravy 
Jihomoravského kraje, Územní prognóza Jihomoravského kraje, Územní studie v oblasti jihozápadně města 
Brna, Územní studie aglomeračních vazeb města Brna, Model silniční dopravy pro výhledovou síť 
Jihomoravského kraje a Studie jihovýchodních tangent města Brna. 

JZT a JT jsou součástí ve 2. Návrhu ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje 
úkol pro územní plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit 
územní podmínky pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti
s rozvojem komerční zóny Brno-jih“. 

Nutnost řešení silniční sítě jižně dálnice D1 byla vyvolána rozvojem města Brna jižním směrem, zejména 
výstavbou komerčních zón v území. Z hlediska řešení silniční sítě města Brna a okolí (území Brněnské 
aglomerace) je podstatné respektování systému třístupňové ochrany území, zejména zastavěných území, 
před tranzitní dopravou 
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ZÚR JMK řeší zajištění ochranného dopravního systému Brněnské aglomerace v území jižně dálnice D1 
doplněním tangent k městu Brnu, a to JZT a JT, které představují propojení dálnic D1 a D2 ve směru západ –
jih a zároveň zkapacitnění dálnice D1 rozšířením na šestipruhové uspořádání v úseku Kývalka – Holubice. Na 
jižní tangentu v MÚK JT – D2 může navázat Jihovýchodní tangenta. 

Koridor JZT prochází mezi MÚK Bosonohy a MÚK Modřice a funguje jako dopravní propojení dálnice D1 (ze 
směru Praha – Brno) a navrhované rychlostní silnici R43 (ze směru Moravská Třebová – Brno) se silnicí R52 
(která zkvalitní dopravní tah Brno – Vídeň). Významný je navazující koridor JT v úseku JZT – D2 propojující 
silnici R52 s dálnicí D2.

2. Návrh ZÚR JMK prověřil koridor JZT a navazující JT jako nejvýznamnější část ochranného systému silniční 
sítě nadmístního významu jižně dálnice D1. Tento poznatek byl potvrzen Ministerstvem dopravy, které je
v tomto případě dotčeným orgánem ve smyslu § 37 stavebního zákona. 

ZÚR JMK prověřily záměr JZT ve třech variantách rychlostní čtyřpruhové silnice, včetně MÚK a všech 
souvisejících staveb a navazující JT, a to:

- ve variantě „nulové“ - jako koridor Brno (D1) – Rajhrad (R52), ve které dochází k přenesení silnice
R52 do silnice I/52 a ulice Vídeňské na území města Brna, 

- ve variantě „Modřické“ jako koridor v úseku Troubsko (D1) – Rajhrad (R52), 

- ve variantě „Želešické“, jako koridor Troubsko (D1) – Syrovice (R52). 

Reálnost variant byla detailně prověřena v Územní studii oblasti Jihozápadně města Brna (uvedená studie 
prověřila celkem 9 variant JZT + variantu nulovou). 2. Návrh ZÚR JMK prověřil vlivy variant JZT na životní 
prostředí (dokumentace SEA) a na veřejné zdraví (dokumentace HIA). Dokumentaci zpracovávaly 
autorizované osoby s příslušnou autorizací, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí ČR. Varianty 
koridoru JZT byly v ZÚR JMK vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí a z hlediska veřejného zdraví
a také z hledisek vytvářejících synergický efekt tzv. „udržitelnosti rozvoje území“ (ve smyslu stavebního 
zákona, přílohy ke stavebnímu zákonu a prováděcích vyhlášek a jejich příloh a předpisů souvisejících). 

Bylo prověřeno, že „nulová“ varianta je na základě prověření ve 2. Návrhu ZÚR JMK nereálná s ohledem 
na dopady do území, neboť předpokládá úpravu silnice I. třídy (I/52) na rychlostní silnici v ulici Vídeňské. 
Tím vyvolává změny v dopravní obslužnosti a zatížení okolních obcí a městských částí silniční dopravou, 
vyvolává potřebu realizace nové technické a dopravní infrastruktury především z důvodu nutnosti dodržení 
parametrů závazných pro rychlostní silnici (např. zrušení silničních kolektorů v ulici Vídeňské, nové 
komunikace a nové tramvajové trati, znemožnění realizace MÚK Moravanská umožňující obsluhu 
rozsáhlého přilehlého území) apod. Důvodem odmítnutí „nulové“ varianty je rovněž další zvýšení emisní
a hlukové zátěže z dopravy v dotčeném území podél stávajících komunikací (dálnice D1 + ul. Vídeňská). 

Varianta „Modřická“ a varianta „Želešická“ vycházejí z hlediska výhodnosti po porovnání v zásadě podobně, 
avšak varianta Modřická má některé výhodnější parametry (dává vyšší dopravní účinnost, je kratší, 
ovlivňuje obytná území v menší míře a chová se šetrněji ke stabilizovaným lokalitám přírodního 
charakteru…), proto byla doporučena jako nejvýhodnější a je součástí ZÚR JMK v invariantním návrhu. 

2. Návrh ZÚR JMK zahrnuje koridor JZT ve variantě Modřické v šíři 600 m a koridor JT rovněž v šíři 600 m. Ve 
smyslu § 43 odst. 3 stavebního zákona územní plány (jednotlivých obcí) zpřesní vlastní trasy JZT a JT v rámci 
koridoru stanoveného ZÚR JMK. 

2. Návrh ZÚR JMK stanovuje pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihozápadní 
tangenty Troubsko (D1/R43) – Rajhrad (R52) požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky 
pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování v bodech (65) a (66), pro koridor Jižní 
tangenty Modřice (JZT) – Chrlice (D2) v bodech (67) a (68). 
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Jihovýchodní tangenta je ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezena jako dva na sebe navazující koridory: koridor D12 
čtyřpruhové silnice II. třídy Jihovýchodní tangenty Chrlice (D2) – Šlapanice a koridor DR4 kapacitní 
(nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná. Návrhem komunikace je sledováno posílení 
kapacitního propojení a obsluhy dynamicky se rozvíjejícího jihovýchodního segmentu rozvojové oblasti OB3 
Brno v návaznosti na JT a JZT, dálnici D2 a radiální komunikační síť Brna, především silnici II/380
a navrhovanou přeložku silnice II/417 Brno, Slatina – Šlapanice. 2. Návrh ZÚR JMK stanovuje pro plánování
a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihovýchodní tangenty D12 požadavky na uspořádání a využití 
území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování v bodech (69)
a (70). 

Dle článků (66), (68) a (70) 2. Návrhu ZÚR JMK, dle úkolů pro územní plánování, se má v součinnosti
s dotčenými orgány zpřesnit a vymezit koridory JVT, JT a JVT s ohledem na přepravní funkci, obsluhu území, 
minimalizaci negativních vlivů na obytnou zástavbu a střetů s limity využití území. Problematika, které má 
být při zpřesňování koridorů tangent věnována zvýšená pozornost, je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR 
JMK na udržitelný rozvoj území, konkrétně v příloze 1, část 1.1. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na ŽP – koridory
a plochy dopravní infrastruktury.

Pokud se týká koridoru územní rezervy DR4 JVT, dle článku (189) 2. Návrhu ZÚR JMK má vytvořit podmínky 
pro územní rezervy koridorů pro silniční dopravu nadmístního významu s cílem prověřit možnosti 
budoucího využití. Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné 
upřesnění koridorů územních rezerv pro silniční dopravu. Problematika, které musí být při prověřování 
možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, 
je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Pro JVT je uvedena zejména 
podmínka minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz, minimalizace rozsahu záboru ZPF, minimalizace 
rozsahu vlivů na kulturní, historické a krajinné hodnoty území – KPZ Slavkovské bojiště. Tyto podmínky jsou 
promítnuty do článku (189) 2. Návrhu ZÚR JMK do úkolů pro územní plánování. Námitka obce nemá 
opodstatnění, protože dle 2. Návrhu ZÚR JMK byla dotčená problematika u JZT, JT a koridoru D12 JVT 
posuzována a řešena, u DR4 bude řešena v rámci prověřování budoucího využití koridoru územní rezervy. 

 Obec namítá, že navrhované tangenty města Brna i plánované územní rezervy, včetně komunikací 
souvisejících představují nežádoucí rozdělení krajiny a oddělení jednotlivých obcí KPZ Slavkovské bojiště 
dálnicemi a vysokorychlostními komunikacemi. Obec požaduje důkladné vyhodnocení vlivu DR39 na KPZ, 
které nepochybně povede k přepracování tras plánovaných tangent a územních rezerv – obec napadá
v tomto bodě odůvodnění územní rezervu DR4 JVT a její dopad na KPZ Slavkovské bojiště, za území dotčené 
námitkou je tedy nutno považovat území KPZ dotčené JVT.

Přes KPZ Slavkovské bojiště je ve 2. Návrhu ZÚR JMK navržen koridor územní rezervy JVT jako kapacitní 
(nekategorizované) spojení. Přes KPZ Slavkovské bojiště není 2. Návrhem ZÚR JMK navržena žádná dálnice 
ani vysokorychlostní komunikace. Jak je uvedeno v předcházejícím bodě tohoto odůvodnění, úkolem pro 
územní plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné upřesnění koridorů územních 
rezerv pro silniční dopravu. Problematikou, které musí být při prověřování možností budoucího využití pro 
daný účel a při upřesnění vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, je zejména minimalizace 
negativních vlivů na krajinný ráz, minimalizace rozsahu záboru ZPF a minimalizace rozsahu vlivů na kulturní, 
historické a krajinné hodnoty území – KPZ Slavkovské bojiště. Námitka tedy nemá opodstatnění, protože dle 
2. Návrhu ZÚR JMK bude dotčená problematika řešena v rámci prověřování budoucího využití koridoru 
územní rezervy; 2. Návrhem ZÚR JMK není přes KPZ Slavkovské bojiště navržena žádná dálnice ani 
vysokorychlostní komunikace. 

 Obec namítá, že navrhované tangenty města Brna i plánované územní rezervy vytváří nepřirozené 
překážky a znehodnocují obytnou funkci obce Prace a dalších sousedních obcí. Toto je zcela v rozporu se 
zásadou minimalizace negativních vlivů na přírodní hodnoty a krajinný ráz, zásadou minimalizace střetů
s limity využití území a zásadou nežádoucí fragmentace krajiny. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní 
prostředí konstatuje, že největší podíl na znečištění ovzduší má doprava a že hlavním problémem je 
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především hluk z automobilové dopravy. V rozporu s těmito skutečnostmi však plánované tangenty města 
Brna tyto problémy v již tak dopravně přetíženém území zvýší – obec napadá v tomto bodě odůvodnění 
územní rezervu DR4 JVT s tím, že tato znehodnocuje obytnou funkci obce Prace a sousedních obcí a vytváří 
nepřirozené překážky; dotčeným územím je pro tuto část odůvodnění námitky území obce Prace
a sousedních obcí dotčených JVT (za ně můžeme považovat Ponětovice a Blažovice). V další části 
odůvodnění obec napadá negativní vlivy dopravy z tangent, za území dotčené námitkou je tedy nutno 
považovat území dotčené tangentami – JZT, JT a JVT. 

V podání je uvedeno, že územní rezerva znehodnocuje obytnou funkci obce Prace, ale není specifikováno, 
čím ji znehodnocuje. Koridor územní rezervy prochází severně od zastavěného území. Dle platného 
územního plánu Prace (nabyl účinnosti 22.12.2009) je navrhována obytná zástavba především na jižní
a západní straně obce, tedy v části nejvíce vzdálené od územní rezervy JVT, a ke znehodnocení obytné 
funkce by nemělo v žádném případě dojít. Navíc je nutno dodat, že 2. Návrh ZÚR JMK vymezuje koridor 
územní rezervy pro kapacitní (nekategorizované) spojení pro obsluhu území, ne pro tranzitní dálkovou 
přepravu. Následovat bude prověření a případné upřesnění koridoru tak, aby dopad na obytnou zástavbu 
byl minimalizován.

Pokud se týká obce Blažovice, navržená územní rezerva JVT nebrání stavebnímu rozvoji obce ani obec 
zásadním způsobem neovlivňuje. Platný územní plán sídelního útvaru Blažovice v jihozápadní části 
vymezuje územní rezervu pro zemědělské aktivity a podnikání (v návaznosti na stávající zemědělský areál), 
územní rezerva představuje jednak dostatečný potenciál pro rozvoj podnikatelských aktivit, jednak odcloní 
případné negativní vlivy z dopravy. Vzhledem ke stávajícímu zemědělskému areálu a předpokládanému 
rozvoji podnikatelských aktivit v západní části obce nelze předpokládat rozvoj bydlení v této části obce pro 
možnost negativních dopadů ploch výroby na bydlení. Územní plán v severozápadní části obce předpokládá 
pouze dostavbu ulice směrem k hřišti, žádný další rozvoj v této části obce (směrem k území rezervě JVT) 
není navržen. 

Pokud se týká obce Ponětovice, obec má v jižní části platným Územním plánem sídelního útvaru Ponětovice 
(schválen v r. 1996) vymezenu lokalitu pro bydlení jako dostavbu druhé strany ulice, další rozvojové plochy 
jsou vymezeny opačným směrem, než je navržen koridor územní rezervy JVT. V nově pořizovaném územním 
plánu je tato lokalita respektována a další rozvoj je směřován severněji do prostoru, který se uvolní 
vymístěním stávající železnice. Při projednávání územního plánu Ponětovice s dotčenými orgány bylo 
navrženo jižně od nového vedení železniční trati Brno – Přerov (které už je projekčně upřesněno) vymezit 
územní rezervu pro dopravu, ve které se budou v budoucnu zpřesňovat záměry JVT a vysokorychlostní trati. 
Při prověřování a upřesňování dopravních záměrů je následně nutno brát zřetel na navrhovaný rozsah nové 
zástavby, který byl v rámci společného jednání o návrhu územního plánu Ponětovice konaného ve smyslu
§ 50 stavebního zákona s dotčenými orgány dohodnut již v roce 2010. Z výše uvedeného je zřetelné, 
že rozvoj obce Ponětovice nebude zásadně omezen, minimalizace případného dopadu územní rezervy pro 
dopravu byla už v novém územním plánu řešena. 

Pokud se týká minimalizace negativních vlivů na přírodní hodnoty a minimalizace nežádoucí fragmentace 
krajiny, při jejím posuzování je nutno vycházet z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Dle 
článku (189) 2. Návrhu ZÚR JMK má vytvořit podmínky pro územní rezervy koridoru pro silniční dopravu 
nadmístního významu s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Úkolem pro územní plánování na krajské 
úrovni na další období je pak prověření a případné upřesnění koridoru územní rezervy pro silniční dopravu. 
Problematika, které musí být při prověřování možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění 
vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území. Pro JVT je uvedena zejména podmínka minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz, 
minimalizace rozsahu záboru ZPF, minimalizace rozsahu vlivů na kulturní, historické a krajinné hodnoty 
území (KPZ Slavkovské bojiště); požadavek na dodržení těchto podmínek je promítnut do článku (189) 2. 
Návrhu ZÚR JMK do části úkoly pro územní plánování, minimalizace dopadů JVT do území je tedy řešena.
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Pokud se týká znečištění ovzduší a hluku, podatel nesouhlasí s tím, že dle jeho názoru 2. Návrh ZÚR JMK 
umísťuje koridory silničních staveb do oblastí zasažených externalitami ze silniční dopravy jako další 
významné zdroje hluku. K tomuto bodu lze uplatnit závěry z HIA kap. 5, kde se uvádí, že realizací 2. Návrhu 
ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno. 2. Návrh ZÚR JMK v souladu
s obsahem a účelem zásad územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona vymezuje plochy a koridory 
nadmístního významu, jejichž cílem je vytvořit předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území
a ochránit území pro budoucí možné převedení stále narůstajících kapacit dopravy. S ohledem na stávající 
stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako 
významných determinant vlivů na veřejné zdraví v době realizace jednotlivých záměrů, nelze předjímat 
nemožnost stavebně technických či technologických řešení konkrétních záměrů naplnit normativní 
požadavky vztahující se k vlivům záměru na životní prostředí a na veřejné zdraví, ale je potřeba vytvořit 
územní podmínky vedení koridorů pro budoucí možnost vyhledání a upřesnění konkrétních tras nebo 
dopravních ploch předmětných komunikací mimo jiné také s ohledem na omezení dopadů jak na životní 
prostření v jeho nejširším smyslu, tak i dopadů na zdraví obyvatel. Při vyhodnocování možného negativního 
ovlivnění obytné funkce (emise, hluk, narušení pohody bydlení) je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 
odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, z něhož je mj. zřejmé, že předmětem posuzování vlivu koncepce na životní prostředí 
jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměru uvedených v příloze č. 1 zákona
č. 100/2001 Sb., přičemž záměry budou podrobněji posuzovány v územních plánech nebo v rámci řízení
o povolení stavby. Dle kap. 5 HIA se jeví jako problematická kumulace záměrů v území, konkrétně v lokalitě 
Bosonohy-Troubsko-Ostopovice, prostoru Šlapanicka a oblasti Modřic, k předmětné problematice je 
konstatováno následující: „Jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých 
lokalitách v okolí Brna. Konkrétně jde zejména o lokality Bosonohy-Troubsko-Ostopovice a prostor 
Šlapanicka. V těchto lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci 
všech záměrů a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy
z tohoto rezortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. 
Další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví.“

Z uvedeného vyplývá, že tyto lokality byly ve 2. Návrhu ZÚR JMK identifikovány jako lokality s výraznou 
kumulací záměrů v území. HIA požaduje situaci řešit samostatnou studií (resortní podklad) a posoudit v ní 
očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. Mimoúrovňové křižovatky lze chápat jako územní problém, 
který musí být řešen v územním detailu včetně návrhu opatření, v podrobnosti, která však není a ani 
nemůže být předmětem řešení ZÚR JMK ve smyslu stavebního zákona. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR 
JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že by měla být zpracována územní studie; tento požadavek 
však do 2. Návrhu ZÚR JMK promítnut nebyl, protože případná nezbytnost zpracování územní studie 
vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení
resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech rozvojových záměrů v území. Tato 
podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit s předpokládanou 
kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách v území (v 
projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn v souladu s 
§ 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací,
z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat zpracování územní 
studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

Pokud se týká konkrétně obce Prace, je nutno vycházet ze závěrů Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, které 
je součástí ZÚR JMK. V kap. 4.4.7.3. Vliv záměrů ZÚR JMK je sice vyhodnocen pouze vliv koridoru D12, 
přičemž vliv na územní rezervu DR4 JVT (která je pokračováním koridoru D12 směrem na východ) nebyl 
zpracován, nicméně ze závěrů ke koridoru D12 je zřejmé, že jej lze aplikovat i na územní rezervu DR4. 
Shrnutí kapitoly: aktivní varianta je příznivější, a to jak v případě hlukové, tak imisní zátěže, pokračování 
úseku směrem na východ bude mít na obyvatelstvo minimální dopad vzhledem k minimální lokalizaci 
zástavby poblíž plánované trasy. 



259

 Obec nesouhlasí s navrhovanými tangentami města Brna a jejich územními rezervami z důvodu 
záboru velmi kvalitní, zemědělsky využívané půdy – obec napadá v tomto bodě odůvodnění tangenty města 
Brna z důvodu záboru zemědělsky využívané půdy, za území dotčené námitkou je tedy nutno považovat 
území dotčené tangentami – JZT, JT a JVT. Optimální varianta řešení 2. Návrhu ZÚR JMK zahrnuje dopravní 
záměry, které vyšly v rámci komplexního hodnocení nejvýhodněji. Hledisko záboru ZPF, či případné 
fragmentace krajiny, je jen jedním z kritérií hodnocení výhodnosti varianty. Varianta JZT Modřická, JT a JVT 
zapracované do 2. Návrhu ZÚR JMK, byly kladně projednány z hlediska záboru ZPF s orgánem ochrany 
přírody a krajiny a s orgánem ochrany ZPF. Lze doplnit, že realizace tangent (JZT, JT a JVT) na půdách I. a II. 
třídy ochrany bude v souladu s Metodickým pokynem MŽP, OOLP 1067/96 odnímání půdy podle zákona 
334/1992 Sb., ze dne 01.10.1996.

Pokud se týká obce Prace, tak severně od správního území obce Prace je ve 2. Návrhu ZÚR JMK navržen 
koridor územní rezervy JVT jako kapacitní (nekategorizované) spojení. Jak je uvedeno ve vyhodnocení 
prvního bodu námitky obce Prace, úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je 
prověření a případné upřesnění koridorů územních rezerv pro silniční dopravu. Problematikou, které musí 
být při prověřování možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění vymezení koridoru věnována 
zvýšená pozornost, je (dle Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území) zejména minimalizace 
negativních vlivů na krajinný ráz, minimalizace rozsahu záboru ZPF a minimalizace rozsahu vlivů na kulturní, 
historické a krajinné hodnoty území – KPZ Slavkovské bojiště. Tyto podmínky jsou promítnuty do článku 
(189) 2. Návrhu ZÚR JMK v úkolech pro územní plánování.

 Obec namítá, že při plánování tangent města Brna a jejich územních rezerv byly zcela ignorovány 
požadavky pro zachování a zvýšení obytné a rekreační funkce dané lokality. Nelze přijmout řešení, které 
znamená neúměrnou zátěž na okolní obce, přírodu a krajinu. Toto je v rozporu se zásadou vyváženého 
rozvoje území pro příznivé životní prostředí – obec napadá v tomto bodě odůvodnění tangenty města Brna
z důvodu zachování a zvýšení obytné a rekreační funkce dané lokality, za území dotčené námitkou je tedy 
nutno považovat území dotčené tangentami – JZT, JT a JVT. Pokud se týká zachování a zvýšení obytných 
funkcí dotčených obcí, při jejím posuzování je nutno vycházet zejména z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
udržitelný rozvoj území. Dle článků (66), (68) a (70) 2. Návrhu ZÚR JMK, dle úkolů pro územní plánování, se 
má v součinnosti s dotčenými orgány zpřesnit a vymezit koridory JVT, JT a JVT s ohledem na přepravní 
funkci, obsluhu území, minimalizaci negativních vlivů na obytnou zástavbu a střetů s limity využití území. 
Problematika, které má být při zpřesňování koridorů tangent věnována zvýšená pozornost, je velmi 
podrobně popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, konkrétně v příloze 1, část 
1.1. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na ŽP – koridory a plochy dopravní infrastruktury a promítnuta do výše 
uvedených článků ve 2. Návrhu ZÚR JMK.

Pokud se týká koridoru územní rezervy DR4 JVT, dle článku (189) 2. Návrhu ZÚR JMK má vytvořit podmínky 
pro územní rezervy koridorů pro silniční dopravu nadmístního významu s cílem prověřit možnosti 
budoucího využití. Problematika, které musí být při prověřování možností budoucího využití pro daný účel
a při upřesnění vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, je velmi podrobně popsána ve 
Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, konkrétně v příloze 1, část 1.1. Vyhodnocení vlivů 
ZÚR JMK na ŽP – koridory a plochy dopravní infrastruktury. Tyto podmínky jsou promítnuty do článku (189) 
2. Návrhu ZÚR JMK do úkolů pro územní plánování. Požadavky na zachování obytné funkce jsou tedy ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK řešeny.

Pokud se týká zachování a zvýšení rekreačních funkcí dotčených obcí, je při řešení této problematiky nutno 
vycházet z úkolů zásad územního rozvoje. Ty ve smyslu § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní 
požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního 
významu a stanoví požadavky na jejich využití. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK nebyly vymezeny v prostoru tangent 
žádné plochy nadmístního významu s rekreační funkcí a tedy nebyl posuzován vliv tangent na tuto funkci. 
Ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, jejichž součástí je rovněž posouzení vlivů záměrů 
na rekreační potenciál, není v podrobnosti ZÚR JMK vyhodnocen u tangent negativní dopad navrhované 
dopravy na rekreační potenciál. Pro stanovené území Brněnské aglomerace (článek 35 ZÚR JMK), která 
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zahrnuje i území tangent, je v článku (36) v požadavcích na využití a uspořádání území uvedena podmínka 
„ochrany území s vysokou hodnotou přírodního prostředí plnících funkci rekreačního zázemí aglomerace“ a 
v úkolech pro územní plánování podmínka „respektovat a chránit při plánování rozvoje území Brněnské 
aglomerace přírodně rekreační zázemí aglomerace“. Podmínkami uvedenými ve 2. Návrhu ZÚR JMK je tedy 
ochrana rekreačního potenciálu zajištěna.

 Obec namítá, že v případě realizace plánovaných tangent města Brna dle stávajících studií by došlo
k zásadnímu snížení hodnoty nemovitostí v obci Prace a v okolních obcích a ke snížení atraktivity dotčených 
obcí jak pro fyzické osoby se zájmem se usadit, tak pro investory, kteří hodlají podnikat při využití kulturních 
hodnot dotčeného území. Při kumulaci negativních vlivů dopravy a dopravních staveb, jaké plánované 
tangenty města Brna představují, je zde reálné riziko, že dojde k vylidňování dotčených obcí – obec napadá
v tomto bodě odůvodnění tangenty města Brna z důvodu, že v případě jejich realizace by došlo ke snížení 
hodnoty nemovitostí a ke snížení atraktivity dotčených obcí; za území dotčené námitkou je tedy nutno 
považovat území dotčené tangentami – JZT, JT a JVT.

Obcí je konstatováno, že dojde ke snížení hodnoty nemovitostí, ale není uvedeno, z jaké příčiny. Případné 
negativní důsledky navrhované stavby mohou být řešeny (a na přípustnou míru eliminovány) v navazujícím 
územním plánu a dále navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení). Zásady územního rozvoje
a územní plán pouze fakticky otevírají prostor pro to, aby tato řízení mohla být v budoucnu vedena. Tvrzení 
podatele o snížení atraktivity obcí a jejich vylidňování je pouhou domněnkou a tvrzením podatele, bez 
uvedení důvodů, které podatele k této domněnce vedou. K uváděnému snížení kupní ceny nemovitostí 
vlivem tangent lze na základě výše uvedeného konstatovat, že není předmětem řešení ZÚR JMK.

Z předchozích bodů tohoto odůvodnění navíc vyplývá, že dotčené obce nemají zásadním způsobem 
omezeny možnosti rozvoje. S přihlédnutím k blízkosti Brna a zlepšení dopravního spojení nelze očekávat 
snížení kupní ceny nemovitostí ani vylidňování obcí. Není tedy znám relevantní důvod, proč by se měla 
snižovat cena nemovitostí či vylidňovat obce. To dokládá i stanovisko dotčeného orgánu – odboru dopravy 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 04.05.2011, č.j. JMK 62304/2011 který k podaným námitkám 
uvedl, že „OD konstatuje relativnost argumentu některých podání, že realizace tangent povede
k vylidňování obcí. Jako příklad uvádí obec Popůvky, kde je vedena dálnice D1 středem zastavěné části, obec 
není napojena na tuto dálnici (některé obce budou na tangenty přímo napojeny) a nachází se ve srovnatelné 
vzdálenosti od Brna jako obce kolem tangent. Popůvky měly dle údajů ČSÚ v roce 2000 605 obyvatel, v roce 
2010 již 1225 obyvatel.“

 Obec navrhuje, aby v rámci ZÚR JMK byly rozpracovány varianty, které budou respektovat hodnoty 
dotčené KPZ Slavkovské bojiště, jakož i skutečnost, že dotčená lokalita je významnou zemědělskou oblastí –
z 2. Návrhu ZÚR JMK vyplývá, jak je již uvedeno výše, že úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na 
další období je prověření a případné upřesnění koridorů územních rezerv pro silniční dopravu. 
Problematika, které musí být při prověřování možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění 
vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území. Pro JVT je uvedena zejména podmínka minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz, 
minimalizace rozsahu záboru ZPF, minimalizace rozsahu vlivů na kulturní, historické a krajinné hodnoty 
území – KPZ Slavkovské bojiště. Tyto podmínky jsou promítnuty do článku (189) 2. Návrhu ZÚR JMK
v úkolech pro územní plánování. Dle 2. Návrhu ZÚR JMK tedy bude dotčená problematika řešena v rámci 
prověřování budoucího využití koridoru územní rezervy.

Je nutno dodat, jak již bylo uvedeno v úvodu tohoto odůvodnění rozhodnutí o námitce – návrh koridoru JVT 
vychází ze „Studie jihovýchodních tangent města Brna“ (PK Ossendorf s.r.o., Brno, 2001). Touto studií bylo
v území prověřeno 8 variant, jako nejvhodnější byla vyhodnocena a nadále zůstala sledovaná varianta 
označená G. Tato varianta byla zapracována do Generelu dopravy Jihomoravského kraje (únor 2006) jako 
územně plánovacího podkladu, který řeší komplexní návrh rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury v kraji
s návrhem priorit. Obcí požadované varianty byly už tedy prověřeny a vyhodnoceny, v rámci prověřování 
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budoucího využití koridoru územní rezervy DR4 budou upřesňovány parametry a vedení silnice. Koridor
o šířce 600 m k tomu poskytuje dostatečný prostor.

Pro DR39 je uvedena zejména podmínka minimalizace vlivů hlukové zátěže, minimalizace negativních vlivů 
na krajinný ráz a skladebné části ÚSES, minimalizace rozsahu záboru ZPF, minimalizace rozsahu vlivů na 
kulturní a historické hodnoty území. Tyto podmínky jsou promítnuty do článku (192) 2. Návrhu ZÚR JMK
v úkolech pro územní plánování. Dle 2. Návrhu ZÚR JMK bude dotčená problematika řešena v rámci 
prověřování budoucího využití koridoru územní rezervy. Dodáváme, že koridor DR39 vychází z PÚR a byl 
vymezen Ministerstvem dopravy v Koordinační studii VRT (1995), kterou Ministerstvo dopravy jako dotčený 
orgán požaduje respektovat.

 Na základě souhrnu výše uvedených skutečností obec namítá, že 2. Návrh ZÚR JMK obsahuje 
podstatné vady z nedostatečného zohlednění stávajícího využití území a zásad pro zachování udržitelného 
rozvoje. Obec navrhuje, aby 2. Návrh ZÚR JMK byl přepracován tak, aby do tohoto návrhu byly zapracovány 
alternativy zohledňující hodnoty území a jeho stávající využití – jak je zřejmé z vyhodnocení námitek, není 
nutné přepracovat koncepci řešení 2. Návrhu ZÚR JMK; řešení 2. Návrhu ZÚR JMK bylo prověřeno ve 
variantách s tím, že jednotlivé varianty byly vyhodnoceny z hlediska stávajícího využití území i jeho hodnot, 
není tedy důvod pro přepracování 2. Návrhu ZÚR JMK.

Námitka obce Moravany (K070)

Námitka obce Moravany, se sídlem Střední 28, 664 48  Moravany u Brna, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 53836/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Moravany bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené.

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Nesouhlasí s vymezením koridoru záměru dopravní infrastruktury D10 
Jihozápadní tangenty (JZT) – body (65) a (66) – a požaduje jeho úplné vypuštění ze ZÚR JMK.“

Obecná část:

V ZÚR JMK prověřený a vymezený koridor Jihozápadní tangenty (dále jen JZT), napadený podatelem, je 

dlouhodobým záměrem, který prověřila řada územně plánovacích podkladů, zejména Generel dopravy 

Jihomoravského kraje, Územní prognóza Jihomoravského kraje, Územní studie v oblasti jihozápadně města 

Brna, Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a Model silniční dopravy pro výhledovou síť 

Jihomoravského kraje. 

JZT je součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol pro územní 

plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit územní podmínky 

pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti s rozvojem komerční zóny 

Brno-jih“. 
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Nutnost řešení silniční sítě jižně dálnice D1 byla vyvolána rozvojem města Brna jižním směrem, zejména 

výstavbou komerčních zón v území. Z hlediska řešení silniční sítě města Brna a okolí (území Brněnské 

aglomerace) je podstatné respektování systému třístupňové ochrany území, zejména zastavěných území, 

před tranzitní dopravou.

ZÚR JMK řeší zajištění ochranného dopravního systému Brněnské aglomerace v území jižně dálnice D1 

doplněním tangent k městu Brnu, a to JZT, Jižní tangenty (dále jen JT), které představují propojení dálnic D1 

a D2 ve směru západ – jih a zároveň zkapacitnění dálnice D1 rozšířením na šestipruhové uspořádání v úseku 

Kývalka – Holubice. Na jižní tangentu v MÚK JT – D2 může navázat Jihovýchodní tangenta (dále jen JVT). 

Koridor JZT prochází mezi MÚK Bosonohy a MÚK Modřice a funguje jako dopravní propojení dálnice D1 (ze 

směru Praha Brno) a navrhované rychlostní silnici R43 (ze směru Moravská Třebová – Brno) se silnicí R52 

(která zkvalitní dopravní tah Brno Vídeň). Významný je navazující koridor JT v úseku JZT - D2 propojující 

silnici R52 s dálnicí D2. Navazující koridor JVT v úseku dálnice D2 – dálnice D1. 

ZÚR JMK prověřily koridor JZT jako nejvýznamnější část ochranného systému silniční sítě nadmístního 

významu jižně dálnice D1. Tento poznatek byl potvrzen Ministerstvem dopravy, které je v tomto případě 

dotčeným orgánem ve smyslu § 37 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

ZÚR JMK prověřily záměr JZT ve třech variantách rychlostní čtyřpruhové silnice, včetně MÚK a všech 

souvisejících staveb, a to:

- ve variantě „nulové“ - jako koridor Brno (D1) – Rajhrad (R52), ve které dochází k přenesení silnice R 52 
do silnice I/52 a ulice Vídeňské na území města Brna, 

- ve variantě „Modřické“ jako koridor v úseku Troubsko (D1) – Rajhrad (R52), 
- ve variantě „Želešické“, jako koridor Troubsko (D1) – Syrovice (R52). 

Reálnost variant byla detailně prověřena v Územní studii oblasti Jihozápadně města Brna (uvedená studie 

prověřila celkem 9 variant JZT + variantu nulovou). ZÚR JMK prověřily vlivy variant JZT na životní prostředí 

(dokumentace SEA) a na veřejné zdraví (dokumentace HIA). Dokumentaci SEA zpracovávala autorizovaná

osoba s příslušnou autorizací, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí ČR, a dokumentaci HIA 

zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 

159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a 

za jejich koordinaci. Varianty koridoru JZT byly v ZÚR JMK vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí 

a z hlediska veřejného zdraví a také z hledisek vytvářejících synergický efekt tzv. „udržitelnosti rozvoje 

území“ (ve smyslu stavebního zákona, přílohy ke stavebnímu zákonu a prováděcích vyhlášek a jejich příloh a 

předpisů souvisejících). 

Bylo prověřeno, že „nulová“ varianta je na základě prověření v ZÚR JMK nereálná s ohledem na dopady do 

území, neboť předpokládá úpravu silnice I. třídy (I/52) na rychlostní silnici v ulici Vídeňské. Tím vyvolává 

změny v dopravní obslužnosti a zatížení okolních obcí a městských částí silniční dopravou, vyvolává potřebu 

realizace nové technické a dopravní infrastruktury především z důvodu nutnosti dodržení parametrů 

závazných pro rychlostní silnici (např. zrušení silničních kolektorů v ulici Vídeňské, nové komunikace a nové 

tramvajové trati, znemožnění realizace MÚK Moravanská umožňující obsluhu rozsáhlého přilehlého území) 

apod. Důvodem odmítnutí „nulové varianty je rovněž další zvýšení emisní a hlukové zátěže z dopravy 

v dotčeném území podél stávajících komunikací (dálnice D1 + ul. Vídeňská). 

Varianta „Modřická“ a varianta „Želešická“ vycházejí z hlediska výhodnosti po porovnání v zásadě podobně, 

avšak varianta Modřická má některé výhodnější parametry (dává vyšší dopravní účinnost, je kratší, 
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ovlivňuje obytná území v menší míře a chová se šetrněji ke  stabilizovaným lokalitám přírodního 

charakteru…), proto byla doporučena jako nejvýhodnější a je součástí ZÚR JMK v invariantní návrhu. 

Průchod koridoru JZT dle ZÚR JMK ve variantě „Modřické“ byl řešen z hlediska dopravně – inženýrského a 

z hlediska vlivů na životní prostředí v podrobnosti územní studie nazvané Územní studie oblasti jihozápadně 

města Brna a jeho okolí. V ZÚR prochází koridor západně od obce Moravany, v místě přiblížení k obci 

Moravany (na k.ú. Nebovidy) je z důvodu minimalizace vlivů silniční dopravy na obytné území řešen 

tunelem v délce cca 290 m. Také z tohoto důvodu je „Modřická“ varianta JZT vyhodnocena jako 

nejvýhodnější z porovnávaných variant, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové zátěže, 

v dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „dokumentace HIA“), která je součástí 

dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“. 

ZÚR JMK zahrnuje koridor JZT ve variantě Modřické v šíři 600 m. Ve smyslu § 43 odst. 3 stavebního zákona 

územní plány (jednotlivých obcí) zpřesní vlastní trasu JZT v rámci koridoru stanoveného ZÚR JMK. 

ZÚR JMK stanovují pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihozápadní tangenty (dále 

JZT) Troubsko (D1/R43) – Rajhrad (R52) požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro 

rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování na str. 24 v kap. D v bodech (65) a (66). 

Dále uvádíme doplnění výše uvedené obecné části k jednotlivým bodům odůvodnění podatele, přičemž 

problematika veřejného zdraví se opírá o argumentaci Krajské hygienické stanice uplatněné ve sdělení 

KHSJM 18633/2011, ze dne 27.04.2011, k ZÚR JMK, zejména k dokumentaci HIA, vztahující se k předmětné 

námitce následovně:

1.   Nezbytnost a přínos JZT vyplývá ze závěrů prověření v ZÚR JMK na základě podrobnějšího prověření ve 
výše uvedených územně plánovacích podkladech, především Modelu silniční dopravy pro výhledovou 
síť Jihomoravského kraje, 2009 včetně rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání. Komentář 
k „negativním efektům“ je doložen v rámci následujících bodů dle textu odůvodnění námitky podatele.

2. Tento bod odůvodnění námitky se zabývá situací městské komunikační síti Brna konkrétně na ulici 
Vídeňské.

Lze konstatovat, že odlehčení městské komunikační sítě Brna při respektování JZT bylo potvrzeno 
modelováním dopravy na prověřovaných variantách sítě silniční dopravy jižně dálnice D1 v rámci 
zpracování ZÚR JMK. Situace bez JZT tangenty, kdy funkci JZT tangenty přebírají dálnice D1 a silnice I/52 
procházející městem Brnem, byla prověřena jako negativní průkaz. 

3. Tento bod odůvodnění námitky se vztahuje k situaci obyvatel jižně Brna. Lze vyjít z předpokladu, že 
podatel vztahuje argumentaci k obci Moravany (jako obci ležící jižně Brna). K argumentaci podatele, 
která se vztahuje k hodnocení vlivů záměrů a koncepce na životní prostředí v dokumentaci Posouzení 
vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (dále jen SEA), konkrétně k části hodnocení vlivů na obyvatelstvo 
v dokumentaci Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA) uvádíme: 

Závěry SEA a HIA vyplývají jednak z  podrobnosti ZÚR JMK, kdy jsou hodnoceny koridory a plochy a 

jednak z předpokladu, že je zapotřebí brát v úvahu nejen vlivy jednotlivých záměrů, ale i jejich 

kumulativní působení a vlivy dopravního systému ve stávajícím stavu. S ohledem na to, že je v k.ú. 

Nebovidy trasa JZT řešena v tunelovém úseku v délce 290 m západně od obce Moravany (viz předchozí 

Obecná část), nepředpokládají se negativní vlivy ZÚR JMK na obytné území obce Moravany přesahující 

povolené limity. 

4. Situací v lokalitách, které se týkají MÚK v oblasti obcí Bosonohy, Troubsko, Ostopovice a MÚK v oblasti 
města Modřice, se v rámci řešení ZÚR JMK zabývala dokumentace HIA v kap. 4.4.15. a v kap. 5. Z
uvedených částí HIA vyplývá, že:
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a) Lokalita, ve které se nachází navrhovaná MÚK Bosonohy byla v ZÚR JMK identifikována jako jedna z 
lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. HIA doporučuje situaci řešit samostatnou studií 
(resortní podklad), jejíž závěry zohlední následná území studie v podrobnosti, kterou zásady 
územního rozvoje neumožňují. MÚK Bosonohy lze chápat jako územní problém, který musí být 
řešen v územním detailu včetně návrhu opatření, v podrobnosti, která však není a ani nemůže být 
předmětem řešení ZÚR JMK ve smyslu stavebního zákona. Dále viz následující bod 24., 25.

b) Pro oblast Modřic ZÚR JMK prověřily v rámci HIA již vypracovanou souhrnnou územní studii 
obsahující rozptylovou studii, hlukovou studii a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví. Uvedená 
studie umožnila nalézt nejvhodnější řešení nejen z hlediska vlivů nových záměrů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, nýbrž i z hlediska vlivů stávajících na obytnou zástavbu v rámci ZÚR JMK.

Lze konstatovat, že v námitce uvedený princip předběžné opatrnosti na základě § 13 zákona 17/1992 

Sb., o životním prostředí ve znění: „Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí 

nebezpečí nevratného nebo závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k 

takovému poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit.“ nelze 

aplikovat v tomto případě v tom smyslu, že ZÚR JMK zakládá na odklad opatření, jež mají poškození 

zabránit, a to zejména s ohledem na závěry prověření v dokumentaci SEA a HIA. 

5. Z uváděného tvrzení v bodě 5. odůvodnění námitky, není zřejmé, na základě čeho má podatel „důvodně 
za to“že dostavbou VMO Brno, rozšířením D1 na šestipruhové uspořádání, využitím D2 a R55 a realizací 
S8 pozbývá JZT svůj smysl. Naopak důkazem pro nutnost realizace JZT současně se všemi zmíněnými 
dopravními záměry je řada výše uvedených územně plánovacích podkladů v ZÚR JMK prověřených, 
zejména Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje (ADIAS, HBH 2009-2010) ZÚR 
JMK prověřily rovněž variantu bez JZT, tzv. variantu „nulovou“ jako negativní průkaz viz „Obecná část“ 
výše.

6. Pro hodnocení předpokládané účinnosti navrhovaných koridorů a variant silniční infrastruktury 
Jihomoravského kraje v úrovni ZÚR JMK nechal KrÚ JMK zpracovat „Model silniční dopravy 
pro výhledovou síť JMK“. Výhledová komunikační síť Jihomoravského kraje byla prověřována ve třech 
koncepčních variantách – „Optimální“, „Alternativní“ a „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Pro 
prověření, hodnocení a návrh koridorů silniční infrastruktury v ZÚR JMK byly využity výsledky 
modelování dopravního zatížení výhledové sítě Jihomoravského kraje pro rok 2030 v koncepční 
variantě „Optimální“, která zahrnuje všechny zásadní změny mající významný vliv na zatížení 
komunikační sítě, a to ve variantách, případně vzájemných kombinacích. V případě zapracování všech 
prověřovaných variant dle modelování do ZÚR JMK by musely být zásady zpracovány v koncepčních 
variantách, což by bylo v rozporu se schváleným Zadáním ZÚR JMK, ve kterém zpracování koncepčních 
variant nebylo požadováno. Součástí dokumentace „Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK“ 
bylo rovněž vyhodnocení alternativních koncepčních variant silničního spojení Brno – Vídeň (ve třech 
variantách), které bylo zohledněno v návrhu dopravní infrastruktury, promítnutém v ZÚR JMK (viz. str. 
27 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK). Navrhovaná koncepce komunikační sítě dle studie 
ing. Strnada (2007) byla součástí přílohy č. 2 Zadání ZÚR JMK a v rámci zpracování ZÚR JMK byla 
zpracovatelem prověřena a posouzena. Tato studie nejblíže odpovídá koncepční variantě „Bez rozvoje 
dopravní infrastruktury“. Závěry modelování dopravy v rámci ZÚR JMK nebyly v souladu se závěry 
předmětného posouzení Ing. Strnada a proto nemohly být z uvedeného důvodu v ZÚR JMK zohledněny. 
Ke studii ing. Strnada (2007) uvedlo MD, že studie uvádí vykonstruované souvislosti mezi 
komunikacemi, které nemají vazbu (např. R52, I/55, JVT). Proklamovaná úspora 30 mld. nebyla 
prokázána. Koncepce ZÚR je podložena dopravním modelováním (viz výše) a sčítáním dopravy.
Socioekonomická stránka ZÚR JMK je v rámci ZÚR JMK hodnocena v části Rozbor udržitelného rozvoje 
území. Lze konstatovat, že argumentace podatele je v tomto bodě příliš obecná. ZÚR JMK prověřily 
rovněž variantu bez JZT, tzv. variantu „nulovou“ jako negativní průkaz viz „Obecná část“ výše a 
následující bod 7. 8.

7., 8. K bodům 7), 8) odůvodnění, které se týkají tzv. „nulové“ varianty JZT lze nad rámec výše uvedené 

obecné části doplnit, že tato varianta jednak předpokládá zachování stávající komunikační stopy silnice 
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I/52 a ulice Vídeňské v návaznosti na stávající R 52 (Brno-Pohořelice), jednak vyvolává nutnost 

proměny silnice I. třídy (I/52) na rychlostní silnici (R 52), která by následně vyvolala řadu změn 

dopravního napojení širšího území přilehlých obcí, potřebu nové radiální komunikace, přestavbu 

křižovatek na D1, asanace v ulici Vídeňské za účelem jejího nutného rozšíření, vyloučení tramvaje 

z ulice Vídeňské, zrušení dopravního napojení území apod. Proměna silnice I/52, resp. její rozšíření 

včetně souvislostí, byla prověřena v územně plánovacím podkladu - Územní studii oblasti jihozápadně 

města Brna, který byl využit pro zpracování ZÚR JMK. Prověření nulové varianty JZT v ZÚR JMK 

prokázalo její nereálnost. Na základě uvedené argumentace nelze uvažovat v ulici Vídeňské s rychlostní 

komunikací R52, která by nahradila JZT. Podatelem uváděné návrhy na opatření v ulici Vídeňské a na 

koncepční řešení vedoucí ke zlepšení stávající neúnosné situace dopravního zatížení ulice Vídeňské 

z části nemohou být řešeny prostřednictvím nástrojů územního plánování (úpravy silnice, protihluková 

opatření), tedy nejsou ani předmětem řešení ZÚR JMK, a z části spadají do kompetence Statutárního 

města Brna k řešení v připravovaném územním plánu. Námitkou navrhované koncepční řešení 

převedením tranzitní dopravy na Vídeň pomocí dálnice D2 a obchvatu Břeclavi není v souladu s PÚR 

2008, která vymezuje silnici R52 v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen. 

9. K bodu 9 odůvodnění námitek uvádíme, že v současné době nelze předjímat, jaké budou možnosti 
financování JZT, financování není předmětem řešení zásad územního rozvoje ve smyslu stavebního 
zákona. ZÚR JMK v souladu s obsahem a účelem zásad územního rozvoje ve smyslu § 36 zák. č. 
183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vymezují 
plochy a koridory nadmístního významu, jejichž cílem je vytvořit předpoklady pro výstavbu a udržitelný 
rozvoj území a ochránit území pro budoucí možné převedení stále narůstajících kapacit dopravy. 
S ohledem na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové 
zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na veřejné zdraví v době realizace 
jednotlivých záměrů, nelze předjímat nemožnost stavebně technických či technologických řešení 
konkrétních záměrů naplnit normativní požadavky vztahující se k vlivům záměrů na životní prostředí a 
na veřejné zdraví, ale je potřeba vytvořit územní podmínky vedení koridorů pro budoucí možnost 
vyhledání a upřesnění konkrétních podob předmětných komunikací mimo jiné také s ohledem na 
omezení dopadů jak na životní prostření v jeho nejširším smyslu, tak i dopadů na zdraví obyvatel.
K části námitky, která zmiňuje chybějící „opatření pro řešení zmírnění“ nepřijatelného stavu životního 
prostředí v ulici Vídeňské v rámci ZÚR JMK, v souvislosti s odsunutím financování a realizace JZT, lze 
konstatovat, že návrh předmětných opatření není předmětem řešení zásad územního rozvoje.

10. ZÚR JMK prověřila záměry ve smyslu stavebního zákona a jeho přílohy č. 1 a předpisů souvisejících na 
základě všech požadovaných hledisek komplexně, přičemž hodnocení vlivů na životní prostředí bylo 
jedním z mnoha kritérií hodnocení – viz celkové hodnocení SEA na str. 257 kap. A.10.6. Vyhodnocení 
variant řešení. Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které byly vyhodnoceny 
v rámci komplexního hodnocení jako nejvýhodnější, tím zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní 
prostředí není jediným kriteriem výhodnosti varianty ale jedním z mnoha kriterií, které je třeba 
posuzovat ve vzájemném spolupůsobení na udržitelný rozvoj území a není možno upřednostňovat a 
posuzovat pouze jediné hledisko. Dále k nulové variantě viz výše bod 7. 

11. Podatel cituje ze ZÚR JMK část textu odůvodnění, a to „přímé negativní vlivy na obytnou funkci nejsou 
známy“ a zpochybňuje toto vyhodnocení ZÚR JMK v souvislosti s obcemi Troubsko, Ostopovice, 
městské části Brno-Bosonohy, města Modřice a obce Želešice, aniž by uvedl důvody, které jej k tomuto 
zpochybnění vedou. V uváděné argumentaci přímého negativního ovlivnění obytné funkce (emise, hluk, 
narušení pohody bydlení) je nutno v tomto případě přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního 
zákona a přílohy ke stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, z něhož je mj. zřejmé, že předmětem posuzování vlivu koncepce na životní prostředí jsou 
koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměru uvedených v příloze č. 1 zákona č. 
100/2001 Sb., přičemž záměry budou podrobněji posuzovány v územních plánech nebo v rámci 
povolovacích řízení (územní řízení, stavební řízení). Pokud se týká správního území obce Moravany, ZÚR 
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JMK v části předmětného textu odůvodnění, týkajícího se podatele a JZT, uvádí, že ve výsledku je 
s ohledem na kvalitu ovzduší „očekáváno zvýšené riziko z chronické expozice oxidu dusičitého, nejvíce 
v případě nulové varianty…nejnižší je v případě varianty Modřické…“a s ohledem na hluk „…ve výsledku 
tedy zde ke vzniku rizika nebude docházet, jako nadlimitní zůstanou pouze některé oblasti podél 
současných silnic“. Z uvedené citace plyne, že ZÚR JMK řeší opatření na ochranu obyvatel v souvislosti 
s JZT. 

12. Podatel nesouhlasí s tím, že dle jeho názoru ZÚR JMK umísťují koridory silničních staveb do oblastí 
zasažených externalitami ze silniční dopravy jako další významné zdroje hluku. K tomuto bodu lze dále 
uplatnit závěry z HIA kap. 5, kde se uvádí, že realizací ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví 
obyvatel výrazně dotčeno. Dále viz bod 9 a 11. 

13. Zlepšení dopravních podmínek v území realizací JZT bylo prověřeno v ZÚR JMK na základě modelování 
dopravy, rovněž je toto tvrzení podpořeno závěry všech podkladů uvedených v rámci obecné části 
odůvodnění rozhodnutí o námitce, především Model silniční dopravy pro výhledovou síť 
Jihomoravského kraje. Podatel se k problematice JZT vyjadřuje obecně, nespecifikuje na základě čeho
„je namístě se domnívat, že k zásadnímu zlepšení situace realizací JZT nedojde“, nespecifikuje problém, 
ale vyslovuje svoje domněnky, proto bod v této části považujeme za nerelevantní. 

14. 15. Podklady ZÚR týkající se prověření a modelování dopravy jsou podrobně popsány v bodě 6 a 7.

16.  Podatel napadá jako neobjektivní a účelové závěry SEA, neboť podle něj neodpovídají zjištěnému 
stavu ani odhadovaným rizikům z hlediska hluku a znečištění ovzduší. 

Hodnocení SEA je hodnocením koncepce ZÚR. Z koncepčního hlediska je vymezení koridoru pro JZT 

hodnoceno kladně. Případná realizace záměru přispěje k odvedení tranzitní dopravy mimo silně 

zatížené komunikace, které prochází velkými městy. Vlastní stavba musí být prověřena v rámci procesu 

EIA v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů a její realizace je možná pouze v případě dodržení všech zákonem stanovených hygienických 

limitů (imisní a hlukové limity). 

Hodnocení HIA bylo zpracováno jako příloha dokumentace SEA a tvoří její nedílnou součást. Výsledky 

vyhodnocení koridoru vymezeného pro JZT z hlediska vlivu na ovzduší a na obyvatelstvo uvedené 

v dokumentaci SEA je zpracováno na základě výsledků dokumentace HIA (kapitola 5, kapitola 6 a 

kapitola 10).

17. Podatel obecně konstatuje, že vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je vnitřně rozporné bez 
uvedení konkrétního zdůvodnění. K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému konstatování 
je třeba uvést, že hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná 
osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů 
na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, 
celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování 
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Správnost zpracování SEA 
potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které jako příslušný orgán dle § 21 písm. l) zákona č. 
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydalo ke 2. Návrhu ZÚR JMK, včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, souhlasné stanovisko Č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

18. Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního 
hodnocení nejvýhodněji, tím zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní prostředí není jediným 
kriteriem výhodnosti varianty. ZÚR JMK prověřily záměry ve smyslu stavebního zákona a jeho přílohy č. 
1 a předpisů souvisejících. Podkladem pro ZÚR JMK byla dle přílohy 2 Zadání ZÚR JMK „Územní studie 
oblasti Jihozápadně města Brna“ ze které byly do ZÚR JMK převzaty závěry týkající se Ochrany přírody a 
krajiny. Navíc konstatování, že JZT není v SEA uvedena jako záměr s negativním vlivem na přírodu a 
krajinu, není pravdivé. Dle Přílohy č. 1 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí, tabulky 1.1. je 
tento záměr hodnocen „stupněm“ -2 (dle metodiky hodnocení potenciálně významný negativní vliv).
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19. Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního 
hodnocení nejvýhodněji. Hledisko záboru ZPF je jen jedním z kritérií hodnocení výhodnosti varianty. 
Varianta JZT Modřická, zapracovaná do ZÚR JMK, byla kladně projednána z hlediska záboru ZPF 
s orgánem ochrany ZPF. Záměr JZT může být realizován na půdách I. a II. třídy ochrany, uvedený zábor 
bude v souladu s Metodickým pokynem MŽP, OOLP 1067/96 odnímání půdy podle zákona 334/1992 
Sb., ze dne 01.10.1996.

20. Odůvodnění viz bod 19 

21. V ZÚR prochází koridor JZT západně od obce Moravany. V rámci koridoru JZT jsou navržena v ZÚR JMK 
tunelová řešení u Nebovid a jižně Želešic. Řešení mostů, lávek a nadchodů není předmětem řešení 
zásad územního rozvoje ve smyslu stavebního zákona a předpisů souvisejících, nýbrž předmětem 
zpřesnění v územních plánech obcí, případně až v rámci povolovacích řízení (územního a stavebního 
řízení). S ohledem na uvedené lze konstatovat, že po realizaci JZT bude snížena, avšak nebude 
znemožněna průchodnost územím. Fyzické oddělení komunikacemi nelze v rámci ZÚR reálně 
eliminovat, avšak v rámci budování komunikací je možné nalézt taková technická řešení, která zajistí 
bezkolizní dopravní propojení pro cyklistickou a pěší dopravu. Průchodnost územím tak bude 
zachována. Jedná se však o podrobnost, která není relevantní úrovni ZÚR a bude tedy řešena až 
v podrobnější dokumentaci.

22. Zásady územního rozvoje vymezují plochy a koridory ve smyslu §36 stavebního zákona a v územně 
plánovací dokumentaci obcí jsou pak záměry v rámci vymezeného koridoru či plochy zpřesněny, 
přičemž se musí jednat o záměry nadmístního významu. Průchod koridoru JZT v šíři 600 m dle ZÚR JMK 
ve variantě „Modřické“ územím byl prověřen v ZÚR JMK na základě podrobnější Územní studie oblasti 
jihozápadně města Brna, která se zabývala i stávající situací a územním rozvojem obcí souvisejících 
s návrhem JZT, přičemž navrhované řešení nepřiměřeně neomezovalo územní rozvoj obce Moravany. 
V ZÚR prochází koridor západně od obce Moravany, je vzdálen více než 500m od současné obytné 
zástavby obce a více než cca 450m od návrhových ploch pro bydlení dle platného územního plánu obce. 

23. Případné negativní důsledky v budoucnu realizované stavby mohou být řešeny (a na přípustnou míru 
eliminovány) v navazujícím územním plánu a dále navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení) 
Zásady územního rozvoje a územní plán pouze fakticky otevírají prostor pro to, aby tato řízení mohla 
být v budoucnu vedena. Tvrzení podatele o snížení atraktivity obce a jejím vylidňování je pouhou 
domněnkou a tvrzením podatele, bez uvedení důvodů, které podatele k této domněnce vedou. 
K uváděnému snížení kupní ceny nemovitostí vlivem JZT lze na základě výš uvedeného konstatovat, že 
není předmětem řešení ZÚR JMK, proto lze tento bod považovat za nerelevantní.

24., 25. V bodech 24 a 25 podatel konstatuje, že není možné přijmout závěr hodnocení HIA, že realizací ZÚR 

JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno, i když se předpokládají značné dopady 

na obyvatele a dále namítá, že v rozporu se závěry HIA ZÚR JMK neuvádí požadavek na prověření 

problémových území (oblast kolem Troubska a Ostopovic a Šlapanicko) v seznamu územních studií. 

V závěrech HIA k ZÚR JMK je uvedeno, že „jako značně problematická z hlediska vlivů na veřejné zdraví 

se jeví kumulace záměrů zejména v lokalitách Bosonohy – Troubsko – Ostopovice a v prostoru 

Šlapanicka. V těchto lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při 

realizaci všech záměrů a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. 

Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 

stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného 

zdraví“. Z citovaného textu je zřejmé, že hodnocení HIA nepožaduje zpracovat územní studii, ale 

v podrobné studii (resortním podkladu) posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. 

Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by měla být 

zpracována územní studie, tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná 

nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie resortní. Podmínkou vyplývající 

ze závěrů HIA je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech 

rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK u 
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všech lokalit s předpokládanou kumulací záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách 

v území (ve 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena).

Pořizovatel je oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to 

uloženo v územně plánovací dokumentaci, z vlastního nebo jiného podnětu, KrÚ JMK je tedy oprávněn, 

pokud je to nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR 

JMK.

Uvedená resortní studie umožní jednak volit konkrétní řešení JZT včetně všech MÚK v rámci koridoru 

stanoveného ZÚR JMK s nejmenšími dopady na obyvatelstvo a současně vytvořit podklad pro přípravu 

protihlukových opatření. Pro konkrétní modelování vlivů JZT na životní prostředí a na veřejné zdraví pak 

budou určující metodiky použité v rámci zpracování souhrnné studie včetně konkrétních opatření pro 

zmírnění negativních vlivů na okolí.

JZT v souvislosti s uvedenými problémovými lokalitami lze chápat jako záměr, který musí být řešen 

v územním detailu včetně návrhu opatření, v podrobnosti, která však není a ani nemůže být 

předmětem řešení ZÚR JMK ve smyslu stavebního zákona.

Dále dodáváme, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 

úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době realizace 

jednotlivých záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení 

konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. Na základě 

výše uvedeného je argumentace podatele v těchto předmětných bodech vypořádána.

26. 27. V bodech 26 a 27 podatel namítá, že prosazováním některých záměrů v ZÚR JMK, zejména 
mimoúrovňových křižovatek JZT (MÚK JZT/D1/R43 - Bosonohy a MÚK JZT/R52/JT - Modřice), které 
nelze žádným způsobem odhlučnit dojde ke vzniku nepřijatelné úrovně rizika u části obyvatel JMK. Dále 
se domnívá, že v SEA nebyly vyhodnoceny vlivy samotných MÚK, ale pouze silnice jako takové.

Součástí dokumentace posouzení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (dále jen SEA) je hodnocení vlivů 

na veřejné zdraví (dále jen HIA). ZÚR JMK se zabývá problematikou obou MÚK v HIA v rámci hodnocení 

dopravních koridorů, jejichž součástí jsou MÚK. 

Problematika MÚK Bosonohy je v HIA uvedena v kapitole 4.4.15.1., kde je v souvislosti s MÚK Bosonohy 

uvedeno:

„Bosonohy – Troubsko – Ostopovice V lokalitě mezi obcemi Troubsko a Ostopovice a brněnskou 

městskou částí Bosonohy nastávají pravděpodobně nejvýznamnější vlivy kumulace záměrů silničních 

staveb v rámci celého Jihomoravského kraje. Jak je patrné z následujícího obrázku, střetávají se zde tři 

záměry: rozšíření dálnice D1 (D8), silnice R43 ve variantě bystrcké (D1-A) a jihozápadní tangenta (D10-A, 

D10-B…)

… Oblast s kumulací uvedených vlivů zasahuje na území obcí Troubsko a Ostopovice a městské části 
Brno – Bosonohy. V poměrně sevřeném prostoru bude vybudována mimoúrovňová křižovatka, kterou 
bude dle dostupných podkladů (19) projíždět více než 100 tisíc vozidel denně. 

Je nutno předpokládat, že realizace uvedených záměrů bude spojena s poměrně významným imisním a 
zejména hlukovým zatížením obyvatel. Tato situace, pokud by nebyla dále řešena, by mohla vést až ke 
znemožnění realizace některých záměrů z důvodu překročení limitů stanovených právními předpisy. 
Současně je však nutno konstatovat, že dostupné podklady neumožňují souhrnnou zátěž přesně 
kvantifikovat, předkládané hodnocení k tomu ani není svým charakterem určeno, neboť se zde jedná 
o zcela konkrétní lokální problém, který by měl být řešen v územním detailu již na úrovni konkrétní 
situace silničních těles a podrobného návrhu opatření k ochraně dotčených obyvatel.
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Lze proto pouze doporučit, aby pro lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice byla vypracována 

podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti 

s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti. Výstupy 

z tohoto resortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního 

zákona.“

Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví v souvislosti s MÚK Bosonohy shrnuje kapitola 5 HIA, kde je 

k předmětné problematice konstatováno následující:

„jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách v okolí Brna. 

Konkrétně jde zejména o lokality Bosonohy-Troubsko-Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto 

lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a 

následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto rezortního 

podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je 

zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví.“

Z uvedeného vyplývá, že lokalita, ve které se nachází navrhovaná MÚK Bosonohy byla v ZÚR JMK 
identifikována jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. HIA doporučuje situaci řešit 
samostatnou studií – podrobněji viz bod 24., 25.

Problematikou MÚK Modřice se zabývá HIA v kap. 4.4.15., kde je uvedeno, že pro dotčenou oblast již 

byla vypracována souhrnná územní studie, která obsahuje i rozptylovou studii, hlukovou studii a 

vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, která umožnila volit variantu s nejmenšími dopady na obyvatelstvo 

a současně i pro tuto variantu vytváří podklad pro přípravu protihlukových opatření. Zpracování územní 

studie pak umožnilo najít nejvhodnější řešení z hlediska vlivů nových staveb na obyvatelstvo a také 

odlehčit stávající silně zatížené území obytné zástavby.

Metodika hodnocení a použité podklady HIA jsou součástí kap. 4.2. 

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatelé SEA a HIA se problematikou vlivů MÚK Brno-Bosonohy a MÚK 

Modřice na obyvatelstvo zabývali v podrobnosti příslušející zásadám územního rozvoje. V případě, že by 

se v navazujících řízeních nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací 

konkrétních záměrů, která by rizika snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR 

JMK záměr přehodnotit.

28. V podání uplatněné tvrzení, že na území podatele „lze očekávat zvýšení hodnot hluku nad úroveň 
povolenou právními předpisy ČR“ podatel nezdůvodnil, proto tento bod považujeme za nerelevantní. 
Lze dodat, že prověřením v ZÚR JMK v rámci SEA (i HIA) nebylo prokázáno, v případě realizace JZT, 
nadlimitní riziko hluku na území podatele, resp. HIA uvádí k hlukové zátěži vyvolané JZT a JT, že „…k 
vzniku rizika nebude docházet a jako nadlimitní zůstanou pouze některé oblasti podél současných 
silnic.“, a že v případě realizace stavby JZT je nedodržení úrovně hluku nad úroveň povolenou právními 
předpisy nepřípustné. Tak jako v bodě 26 lze konstatovat, že v případě, že by se v navazujících řízeních 
nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by 
rizika snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

29. Podatel v tomto bodě konstatuje, že ZÚR JMK neumožňuje dostatečný rozvoj a podporu železniční 
dopravy a nedostatečně podporují veřejnou dopravu. ZÚR JMK řeší v návrhu koridory pro železniční 
dopravu v kap. D.1.2 Železniční doprava v bodě (102)-(119), v kap. D.1.5 řeší integrovaný dopravní 
systém v bodě (126)-(127). ZÚR JMK zahrnuje jak konvenční tratě (příkladně Nová Přerovská trať, 
Sokolnice zdvojkolejnění, Boskovická spojka, Křenovická spojka,…) tak i regionální tratě (Hrušovany u 
Brna – Židlochovice, trať č. 254 Šakvice Hustopeče,…), Železniční uzel Brno a severojižní kolejový 
diametr jako nosný záměr veřejné dopravy v Brněnské aglomeraci. ZÚR JMK řeší v kap. D.5 územní 
rezervu pro prověření možnosti budoucího využití a umístění koridoru vysokorychlostní dopravy 
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(železniční) v bodě (190)-(192). Lze konstatovat, že ZÚR JMK zohledňuje řešení, která podporuje jak 
železniční dopravu, tak i hromadnou veřejnou dopravu v kraji.

30. Námitka je v tomto bodě formulována obecně, neobsahuje ani věcnou argumentaci k ZÚR JMK a řádné 

zdůvodnění tvrzení, které předkládá. ZÚR JMK prověřila záměry ve smyslu stavebního zákona a jeho 

přílohy č. 1 a předpisů souvisejících na základě všech požadovaných hledisek komplexně, přičemž 

hodnocení vlivů na životní prostředí bylo jedním z mnoha kritérií hodnocení – viz celkové hodnocení 

SEA na str. 257 kap. A.10.6. Vyhodnocení variant řešení. Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje 

záměry, které byly vyhodnoceny v rámci komplexního hodnocení jako nejvýhodnější, tím 

zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní prostředí není jediným kriteriem výhodnosti varianty, ale 

jedním z mnoha kriterií, které je třeba posuzovat ve vzájemném spolupůsobení na udržitelný rozvoj 

území. K problematice námitky lze konstatovat, že ZÚR JMK jsou posouzeny z hlediska jejich vlivů na 

udržitelný rozvoj území komplexně i s posouzením sociálního a environmentálního pilíře (viz 

Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území Oddíl E). 

Podatel obecně konstatuje, že vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je zpracováno způsobem, 

který marginalizuje vlivy plánovaných záměrů na životni prostředí a veřejné zdraví a naopak nepřiměřeně 

nadhodnocuje jejich údajný a nepodložený přínos. K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému 

konstatování uvádíme, že hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je 

autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast 

posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za 

správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování 

požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

31. Podatel napadá nevhodnost koncepce rozvoje silniční infrastruktury dle ZÚR JMK z hlediska 
ekonomického a požaduje prověřit levnější dopravní řešení, které je dle podatele dostatečně efektivní, 
a to řešení dle studie Ing. Strnada. Lze konstatovat, že koncepce silniční infrastruktury ve variantách 
byla prověřována na základě podkladů uvedených v příloze č. 2 Zadání zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje, schváleného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 25.02.2010, přičemž jedním 
z podkladů je Posouzení Ing. Strnada nazvané „Alternativní koncepce komunikační sítě v širším okolí 
brněnské aglomerace“ (Ing. Strnad, leden 2007). ZÚR JMK prověřily návrh silniční sítě kraje ve 
variantách. Předmětná JZT je nezbytnou součástí optimální varianty. Ing. Strnad v rámci předmětného 
materiálu porovnává variantu tzv. oficiální a variantu tzv. alternativní. Ve variantě alternativní, která dle 
posouzení Ing. Strnada vyšla ekonomicky výhodněji, než varianta oficiální, lze vysledovat absenci 
některých silnic, které jsou jmenovány jako prioritní záměry v Programu rozvoje Jihomoravského kraje 
do roku 2013, schváleného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 29.04.2010 (příkladně JZT, silnice R 
52). Program rozvoje Jihomoravského kraje je strategickým materiálem kraje, který je nutno v ZÚR JMK 
respektovat. Dále viz bod 6.

K argumentaci podatele, uvedené v části podání nazvané „Závěr“ lze konstatovat, že všemi body závěru se 

pořizovatel zabýval ve výše uvedeném textu, neboť se prolínaly obsahem bodů odůvodnění, na něž bylo 

v obecné části a dále v bodech 1 – 31 reagováno.

Námitka obce Veverské Knínice (K071)

Námitka obce Veverské Knínice, se sídlem Veverské Knínice 260, 664 81  p. Ostrovačice, zaevidovaná na 
podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011 pod č.j. JMK 53846/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011 OÚPSŘ, se zamítá. 
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Odůvodnění:

Předmětné podání obce Veverské Knínice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené
v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitky: „Zastupitelstvo obce Veverské Knínice nesouhlasí s tím, aby jakákoli varianta 
rychlostní silnice R43 byla trasována Boskovickou brázdou přes katastrální území obce Veverské Knínice. 
Obec má v chráněné oblasti tzv. Podkomorských lesů kvalitní zdroj pitné vody, na němž je zcela závislá
a jeho přívod do obce by v každém případě trasa rychlostní komunikace protínala. Je zde tedy důvodná 
obava, že by došlo ke znehodnocení tohoto zdroje. Obec již nyní pociťuje nepříznivé vlivy blízké dálnice D-1
a to zejména její hlučnost. Vybudováním rychlostní komunikace R43 by vzhledem k tomu, že obec je 
situována v údolí, otevřeném směrem k jejím zamýšleným trasám došlo i ke zvýšení již tak nepříjemné 
hlučnosti, prašnosti a emisí z výfukových plynů. Vzhledem k těmto skutečnostem se zastupitelé na 
pracovních schůzkách dohodli, že nesouhlasí s tím, aby byla ve 2. Návrhu Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje zanesena nebo schválena jakákoli varianta trasování rychlostní komunikace R43 
Boskovickou brázdou. Námitky budou schváleny na veřejném zasedání zastupitelstva dne 26.4.2011.“.

Z věcného hlediska je předmětné podání námitkou dotčené obce. Z textu § 39 odst. 2 stavebního zákona 
jednoznačně vyplývá, že určené subjekty mohou podat námitky proti návrhu zásad územního rozvoje. 
Předmětná námitka však nesměřuje proti 2. Návrhu ZÚR JMK, nýbrž v jeho prospěch. Úprava řízení
o zásadách územního rozvoje v § 39 až § 42 stavebního zákona, ani subsidiárně účinná úprava opatření 
obecné povahy v § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „správní řád“), výslovně neřeší způsob procesního vypořádání uplatněných námitek. Výkladem smyslu 
těchto zákonných ustanovení však lze dospět pouze ke třem alternativám: buď se námitce vyhovuje, nebo 
se námitka zamítne, anebo se námitce vyhovuje pouze částečně, přičemž ve zbylé části se zamítne. Pokud 
se tedy námitce uplatněné proti návrhu zásad územního rozvoje vyhovuje, ať už zcela nebo částečně, pak 
dojde k úpravě námitkou napadené části návrhu. Naopak, v případě námitky, která se zamítne, k úpravě 
námitkou napadené části návrhu nedojde. Námitka, která směřuje ve prospěch návrhu zásad územního 
rozvoje, nenaplňuje svůj kontradiktorní účel očekávaný § 39 odst. 2 stavebního zákona, a proto je v rozporu 
se smyslem tohoto ustanovení. Námitce, která směřuje ve prospěch návrhu zásad územního rozvoje nelze 
vyhovět, protože na jejím základě nedojde k úpravě námitkou napadené části návrhu. Z tohoto důvodu se 
taková námitka zamítá a odůvodnění tohoto rozhodnutí směřuje k prokázání shody namítaného návrhu
s obsahem 2. Návrhu ZÚR JMK. 

V dokumentaci 2. Návrhu ZÚR JMK, projednané dle § 37 stavebního zákona s dotčenými orgány (tj. před 
veřejným projednáním), byly u záměru rychlostní silnice R43 prověřeny všechny známé varianty. Rychlostní 
silnice R43 byla v 1. úseku Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim řešena ve třech variantách: ve variantě 
„Bystrcká“ (D1-A), variantě „Boskovická“ (D1-B) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D1-C). Posouzení těchto 
variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní 
prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivu ZÚR JMK na veřejné zdraví“ (tzv. HIA). Při 
porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů 
udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický), zejména minimalizace negativních 
vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované 
varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová 
doprava). Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských 
kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant 
doporučil jako výslednou variantu variantu „Bystrckou“. Na základě vypořádání stanovisek dotčených 
orgánů nebyla vyloučena žádná z výše uvedených variant R43. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo 
seznámeno se všemi těmito variantami a doporučilo zvolit variantu „Bystrcká“ (D1-A).
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Ve smyslu výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 
stavebního zákona do invariantní podoby. Na základě výše popsaného postupu pořizování krajských ZÚR 
JMK proto dokumentace předložená k veřejnému projednání dne 19.04.2011 vymezuje koridor rychlostní 
silnice R43 v úseku R43-1 shodně s variantou „Bystrckou“. Předmětná dokumentace variantu „Boskovickou“ 
neobsahuje, neboť u invariantního návrhu ani jinou než výslednou variantu obsahovat nemůže. Námitka 
obce Veverské Knínice tudíž věcně nesměřuje proti vymezení koridoru rychlostní silnice R43 ve 2. Návrhu 
ZÚR JMK, nýbrž v jeho prospěch.

K argumentaci obce, že všechny varianty vedení silnice R43 v tzv. boskovické brázdě by mohly znehodnotit 
kvalitní zdroj pitné vody v Podkomorských lesích, na kterém je obec zcela závislá a s ohledem na konfiguraci 
terénu zvýšit hlučnost, prašnost a emise z výfukových plynů v obci, považujeme za důvodné upřesnit, že 
tyto obavy obce Veverské Knínice jsou, vzhledem k vedení silnice R43 v tzv. bystrcké variantě, 
bezpředmětné.

Také Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán ve smyslu § 37 stavebního zákona dlouhodobě preferuje 
plánovanou R43 v „bystrcké stopě“. Její výhodnost potvrdil dopravní model i výsledek porovnání variant 
silnice R43 v pořizovaných ZÚR JMK, jak bylo uvedeno výše. Ministerstvo dopravy tento výsledek považuje 
za optimální.

Námitka města Šlapanice (K073)

Námitka města Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, zaevidovaná 
na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č. j. JMK 54164/2011, sp. zn. S-
JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání města Šlapanice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčené město uplatnilo proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také 
„2. Návrh ZÚR JMK“) následující námitku: „Město Šlapanice požaduje stanovit v návrhu ZÚR pořadí změn
v území (etapizaci) tak, aby před realizací JVT v úseku Chrlice – Šlapanice byla realizována přestavba 
krajského tahu v koridoru D38, tj. přeložka II/417 Slatina – Šlapanice“. 

Koridor D38, tj. přeložka silnice II/417, byl ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezen jako návrh a zároveň jako veřejně 
prospěšná stavba, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám potřebná k uskutečnění staveb podle 
stavebního zákona odejmout nebo omezit. 2. Návrh ZÚR JMK zároveň vymezil koridor D12 čtyřpruhové 
silnice II. třídy Jihovýchodní tangenty (dále jen JVT) Chrlice (D2) – Šlapanice (veřejně prospěšná stavba): 
Brno, Chrlice (D2 – MÚK Chrlice II) – Brno, Tuřany (MÚK Tuřany) – Šlapanice (křižovatka s přeložkou II/417). 
Na koridor D12 navazuje v úseku Šlapanice – D1 (Holubice) koridor DR4 jako územní rezerva pro lokalizaci 
JVT.

Na základě veřejného projednání ve smyslu § 39 stavebního zákona jsou koridory pro lokalizaci JVT 
změněny následovně: koridor D12 čtyřpruhové silnice II. třídy Jihovýchodní tangenty (dále jen JVT) Chrlice 
(D2) – Tuřany (veřejně prospěšná stavba) Brno, Chrlice (D2 – MÚK Chrlice II) – Brno, Tuřany (MÚK Tuřany). 
Na koridor D12 naváže v úseku Tuřany – D1 (Holubice) koridor DR4 jako územní rezerva pro lokalizaci JVT. 
Z uvedeného vyplývá, že správním územím města Šlapanice projde koridor JVT v územní rezervě jako DR4.

S ohledem na to, že ve správním území města Šlapanice je koridor D38, tj. přeložka silnice II/417, v ZÚR JMK 
vymezen jako návrh a zároveň jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám 
potřebná k uskutečnění staveb podle stavebního zákona odejmout nebo omezit a koridor JVT na území 
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města Šlapanice je převeden do územní rezervy jako DR4, je tímto v ZÚR JMK postup realizace (etapizace) 
předmětných silnic fakticky stanoven tak, že v první etapě lze realizovat přeložku silnice II/417.

Námitka města Šlapanice (K074)

Námitka města Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51  Šlapanice, zaevidovaná na 
podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 54163/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání města Šlapanice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Město Šlapanice požaduje změnu vymezení plochy PZR1 z plochy územní 
rezervy do plochy návrhové s funkčním využitím plocha smíšená výrobní.“

Návrhová plocha PZ3 CTPark Brno South, Šlapanice, která byla územně vymezena ve 2. Návrhu ZÚR JMK, 
byla na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů po společném jednání ve smyslu ustanovení § 37 
odst. 2 a 4 zákona č. 183 2006 Sb. v souladu se stanoviskem MŽP přeřazena do územní rezervy jako záměr 
PZR1.

V případě původní návrhové plochy PZ3, nyní územní rezervy PZR1, se jedná výhradně o bonitně 
nejcennější pozemky v daném klimatickém regionu (o výměře 80,5 ha) s nejvyšším stupněm ochrany. Toto 
území bezprostředně navazuje na plochu letiště Brno-Tuřany ze severovýchodu. V těsné blízkosti od 
předmětné plochy PZR1, ve vzdálenosti několika desítek metrů ve správním území města Brna, se nachází 
rozsáhlá zcela volná plocha smíšená výrobní PZ1, která je kladně projednána s Ministerstvem životního 
prostředí. Další plocha PZ2, rovněž v blízkosti předmětné plochy PZR1, byla po veřejném projednání 2. 
Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 39 stavebního zákona změněna na plochu územní rezervy PZR2 pro plochu
s funkčním využitím plocha smíšená výrobní. Stanovisko Ministerstva životního prostředí jako dotčeného 
orgánu je pro pořízení ZÚR JMK závazné (§ 4 odst. (2) písm. b stavebního zákona), proto nebylo možné 
považovat návrhovou plochu PZ3 za nejvýhodnější řešení a z hlediska ochrany ZPF a bylo možné ji do ZÚR 
JMK zapracovat jedině jako územní rezervu PZR1. 

Námitka obce Kožušice (K082)

Námitka obce Kožušice, se sídlem Kožušice 97, 683 33  Nesovice, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 54316/2011, sp. zn. S-JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, 
se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Kožušice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Vedení severního ochvatu silnice I/50“, včetně následujícího odůvodnění: 
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„nemožnost rozvoje obce, omezení zastavitelnosti území v místě severního obchvatu jakožto jediné lokality 
vhodné pro rodinnou výstavbu; zhoršení podmínek k bydlení – zvýšený hluk a emise; zvýšená 
fragmentace území – v kopcovitém terénu vznik velkého množství neobdělávaných pozemků, finančně 
náročných na údržbu; znemožnění rozvoje území využitím jediného údolí spojující obce Kožušice, Malínky, 
Brankovice v místě severní trasy obchvatu k rozvoji cykloturistiky a to k výstavbě plánované cyklotrasy; 
zhoršení podnikatelské činnosti společnosti v hospodářských střediscích, kterými severní ochvat prochází 
(Brankovice, Malínky) a dopad na zaměstnanost obyvatel.“.

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK projednaném ve smyslu § 37 stavebního zákona byl obchvat silnice I/50 Brankovice –
Kožušice – hranice kraje řešen ve dvou variantách – D25-A „Severní obchvat“ a D25-B „Jižní obchvat“. Na 
základě obdržených stanovisek dotčených orgánů byly obě varianty vyhodnoceny jako možné. S ohledem 
na malou podrobnost řešení 2. Návrhu ZÚR JMK a z toho plynoucí složité rozhodování o výběru varianty 
bylo vyhodnoceno jako nejvhodnější a následně Zastupitelstvem Jihomoravského kraje doporučeno, aby do 
dokumentace pro veřejné projednání ve smyslu § 39 stavebního zákona byly vymezeny obě varianty 
obchvatu jako územní rezervy. Tím je umožněno jejich další podrobné prověřování ve spolupráci se 
Zlínským krajem s cílem zapracovat výsledné a dohodnuté řešení jak do aktualizace ZÚR JMK, tak případně 
do aktualizace ZÚR Zlínského kraje. 

Dle § 36 stavebního zákona mohou zásady územního rozvoje vymezit územní rezervy jako plochy a koridory,
s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by 
znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Z výše uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR 
JMK není vymezen koridor pro realizaci záměru přeložky silnice I/50 (na základě kterého by mohlo dojít
k realizaci přeložky komunikace), ale jsou vymezeny pouze územní rezervy jako ochrana území tak, aby zde 
nemohly být realizovány záměry, které znemožnily či ztížily případné budoucí využití pro přeložku. 

Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je zajistit podrobné prověření koridorů 
územních rezerv přeložky silnice I/50 a jejich případné upřesnění, nikoliv příprava realizace přeložky. Tomu 
odpovídá i závěr z pracovního jednání konaného dne 13.04.2011 v Brně za účasti zástupců Jihomoravského 
kraje, Zlínského kraje a dotčených obcí (Brankovice, Malínky, Kožušice, Koryčany, Střílky) – Jihomoravský kraj 
ve spolupráci se Zlínským krajem pořídí územní studii, která prověří ve větší podrobnosti než ZÚR řešení 
severního i jižního obchvatu (včetně dopadů na možnosti dalšího urbanistického rozvoje jednotlivých obcí, 
napojení města Koryčany na silnici I/50 mimo zastavěné území obce Střílky a včetně předpokládaného 
dopravního zatížení jednotlivých tras), a na základě posouzení vhodnosti řešení bude provedena aktualizace 
ZÚR obou krajů. Aby do doby výběru výsledné varianty nedošlo ke znemožnění realizace prověřovaného 
obchvatu, budou v ZÚR JMK ponechány obě územní rezervy – pro jižní a severní obchvat silnice I/50.

Dotčený orgán, tj. Ministerstvo dopravy ČR (dále také „MD“) neuplatnil při projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK 
ve smyslu § 37 stavebního zákona žádný požadavek k tomu, která varianta obchvatu má být pro 
dokumentaci pro veřejné projednání vybrána. MD k podané připomínce sdělilo, že s připomínkou 
nesouhlasí a požaduje ponechat územní rezervu pro severní i jižní variantu přeložky silnice I/50 do doby 
prověření jižní varianty a sladění se ZÚR Zlínského kraje, kde je navržena severní varianta. Toto rozhodnutí 
stanovisko příslušného dotčeného orgánu respektuje a výše uvedené odůvodnění obsahuje už konkrétní 
postup při prověřování využití vymezovaných územních rezerv.

Pokud se týká v námitce popisované nemožnosti rozvoje obce, omezení zastavitelnosti území v místě 
severního ochvatu či výstavby cyklostezky, nelze se k řešení této problematiky objektivně postavit. Obec 
Kožušice nemá platnou územně plánovací dokumentaci a nelze tedy ověřit, do jaké míry se jedná
o připomínky k reálným záměrům (s možným ovlivněním obchvatem) a do jaké míry jen o zdůvodnění 
záporného stanoviska obce k severnímu obchvatu. Pokud se týká zhoršení podmínek bydlení (hluk, emise) 
předpokládá se naopak zlepšení situace, protože severní obchvat je umístěn dále od zastavěného území než 
stávající trasa silnice I/50. Pokud se týká zhoršení podnikatelské činnosti společnosti v hospodářských 
střediscích v trase obchvatu, nelze tuto skutečnost vyhodnotit, protože ZÚR JMK vymezuje koridor územní 
rezervy, který se bude zpřesňovat až na základě podrobnější dokumentace; umístění výsledné trasy
s případným dopadem na hospodaření nelze v současné době předjímat.
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Námitka města Ivančice (K083)

Námitce města Ivančice, se sídlem Palackého nám. 196/6, 664 91  Ivančice, zaevidované na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 54540/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ, se vyhovuje.

Odůvodnění:

Předmětné podání města Ivančice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Město Ivančice nesouhlasí s umístěním navrhované trasy koridoru přeložky 
silnice II/394 v k.ú. Ivančice, Letkovice, Alexovice a Budkovice jako územní rezervy, uvedené ve výkresu č. I.2 
„Výkres ploch a koridorů nadmístního významu, včetně systému ekologické stability“ a požaduje zrušení 
tohoto koridoru.“

Pokud se týká dopravního řešení obsaženého ve 2. Návrhu ZÚR JMK, dle odůvodnění kapitoly C.4.5: 
sledované územní rezervy silniční infrastruktury a jejich vymezení vychází z dlouhodobě sledované koncepce 
rozvoje dopravních sítí ČR, podpořené výsledky modelování dopravy na území Jihomoravského kraje
k výhledovému horizontu r. 2030, z hlediska tahů krajského významu na silnicích II. třídy pak z dokumentů 
„Generel krajských silnic Jihomoravského kraje“ a „Souhrn návrhů generelu krajských silnic“ (KrÚ JMK, odbor 
dopravy), schváleného Radou Jihomoravského kraje v roce 2006 a aktualizovaného v roce 2008. Hlavním 
účelem Generelu krajských silnic je nastínit hlavní zásady rozvoje sítě krajských silnic a stanovit priority pro 
zkvalitňování sítě. Přeložka silnic II/152 a II/394 je ve směrném návrhu definována jako silniční tah 
krajského významu. Směrný návrh zahrnuje dopravní tahy, které nejsou nezbytné pro dopravní řešení 
území, je však nutné je dlouhodobě sledovat, průběžně hodnotit jejich opodstatněnost a účelnost, na 
základě které by bylo možné je zařadit do krajské silniční sítě a řešit tak jejich případnou dostavbu s cílem 
optimálního uspořádání. 

Odbor dopravy KrÚ JMK ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným 
při veřejném projednání 2. Návrhu ZÚR JMK č.j. JMK 62304/2011 ze dne 04.05.2011 k této námitce uvedl, 
že cit.: „Podatel požaduje zrušení koridoru přeložky silnice II/394 (DR22) s tím, že trasa je neprojednatelná. 
Koridor je převzat z Generelu krajských silnic (2006), do kterého byl převzat ze studie Silnice II/394 a II/152, 
obchvat Ivančic (Viapont, 2004), zadané MěÚ Ivančice a zapracované do územního plánu města, jenž byl 
rozhodnutím soudu zrušen. KrÚ JMK OD od samého počátku projednávání studie město upozorňoval na 
nevhodnost a nereálnost řešení obchvatu. Vzhledem k tomu, že město samo vyvíjí snahu řešení upravit, 
připouští KrÚ JMK OD možnost námitce vyhovět. Koridor DR22 přeložky II/152 vypustit a koridor územní 
rezervy DR 23 pro silnici II/394 vést ve své trase od silnice I/23 obchvatem obcí Tetčice a Neslovice na 
rozhraní území obcí Ivančice a Neslovice, kde bude ukončen na silnici III/39410. V případě, že město 
nevypracuje nové řešení silniční sítě v Ivančicích tak, aby mohlo být přejato do aktualizace ZÚR, zůstanou 
silnice ve stávajících průtazích, případně je bude možno řešit pouze místními přeložkami v rámci obvodu 
města.“

Z námitky města Ivančice vyplývá, že předmětná územní rezerva tak, jak je zakreslena v 2. Návrhu ZÚR JMK, 
je v současné době již nereálná. S přihlédnutím ke stanovisku odboru dopravy KrÚ JMK a z důvodů 
popsaných i v námitce města, bude v ZÚR JMK koridor územní rezervy DR22 přeložka II/152 vypuštěn
a koridor územní rezervy DR 23 pro silnici II/394 bude veden ve své trase od silnice I/23 obchvatem obcí 
Tetčice a Neslovice na rozhraní území obcí Ivančice a Neslovice, kde bude ukončen na silnici III/39410. 
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Námitka obce Ostopovice (K084)

Námitka obce Ostopovice, se sídlem U Kaple 5, 664 49  Ostopovice, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 54317/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/OÚPSŘ, 
se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Ostopovice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK) následující námitku: „Nesouhlasíme s vymezením koridoru záměrů dopravní infrastruktury D10 
Jihozápadní tangenta (JZT) – body (65) a (66), D11 Jižní tangenta (JT) – body (67) a (68) a D12 Jihovýchodní 
tangenta (JVT) – body (69) a (70) a s vymezením územní rezervy pro záměr DR4 JVT – kapacitní 
(nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná bod (187) a požadují jejich úplné vypuštění ze ZÚR 
JMK.“.

Obecná část:

V ZÚR JMK prověřené a vymezené koridory Jihozápadní tangenty (dále jen JZT), Jižní tangenty (dále jen JT)
a Jihovýchodní tangenty včetně územní rezervy pro kapacitní spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná, přičemž 
JVT bude v ZÚR JMK na základě dohod po projednání s veřejností ve smyslu ustanovení § 39 stavebního 
zákona upravena tak, že v části MÚK D2 – Tuřany bude v návrhu a v části Tuřany - MÚK s D1 bude v územní 
rezervě (dále jen JVT) napadené podatelem, jsou dlouhodobými záměry, které prověřila řada územně 
plánovacích podkladů, zejména Generel dopravy Jihomoravského kraje, Územní prognóza Jihomoravského 
kraje, Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, Územní studie aglomeračních vazeb města Brna, 
Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje a Studie jihovýchodních tangent města 
Brna. 

JZT, JT i JVT jsou součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol pro 
územní plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit územní 
podmínky pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti s rozvojem 
komerční zóny Brno-jih“. 

Nutnost řešení silniční sítě jižně dálnice D1 byla vyvolána rozvojem města Brna jižním směrem, zejména 
výstavbou komerčních zón v území. Z hlediska řešení silniční sítě města Brna a okolí (území Brněnské 
aglomerace) je podstatné respektování systému třístupňové ochrany území, zejména zastavěných území, 
před tranzitní dopravou.

ZÚR JMK řeší zajištění ochranného dopravního systému Brněnské aglomerace v území jižně dálnice D1 
doplněním tangent k městu Brnu, a to JZT, JT, které představují propojení dálnic D1 a D2 ve směru západ –
jih a zároveň zkapacitnění dálnice D1 rozšířením na šestipruhové uspořádání v úseku Kývalka – Holubice
a navazující koridor JVT v úseku dálnice D2 – dálnice D1. 

Koridor JZT prochází mezi MÚK Bosonohy a MÚK Modřice a funguje jako dopravní propojení dálnice D1 (ze 
směru Praha Brno) a navrhované rychlostní silnici R43 (ze směru Moravská Třebová – Brno) se silnicí R52 
(která zkvalitní dopravní tah Brno Vídeň). Významný je navazující koridor JT v úseku JZT - D2 propojující 
silnici R52 s dálnicí D2. Navazující koridor JVT v úseku dálnice D2 – dálnice D1. 
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S ohledem na to, že JZT je navrhována jako silnice rychlostní, JT jako silnice I. třídy a JVT jako silnice II. třídy
a v části jako územní rezerva nekategorizované komunikace, každá tato silnice plní jinou funkci a tuto svoji 
funkci plní i sama o sobě. JT (bez ohledu na JVT a JZT) tvoří jako spojnice D2 a R52 náhradu dálkovou 
dopravou přetížené silnice II/152, JVT v návrhovém úseku bez ohledu na JT a JZT napojuje oblast Tuřan na 
dálnici D2. Samostatnou funkci každé z tangent potvrzuje i Odbor dopravy KrÚ JMK jako dotčený orgán ve 
svém stanovisku k námitkám podaným ve smyslu § 39 stavebního zákona, evidovaným pod č.j. JMK 
62304/2011, ze dne 04.05.2011, ve kterém uvádí: „JT a JVT ovlivňují řešení silnic II. a III. třídy v aglomeraci
a není ani relevantní, ani žádoucí je vázat na realizaci JZT.“ 

ZÚR JMK prověřily koridor JZT a navazující JT jako nejvýznamnější část ochranného systému silniční sítě 
nadmístního významu jižně dálnice D1. Toto řešení bylo potvrzeno Ministerstvem dopravy jakožto 
dotčeným orgánem pro dálnice a silnice I. třídy. 

ZÚR JMK prověřily záměr JZT ve třech variantách rychlostní čtyřpruhové silnice, včetně MÚK a všech 
souvisejících staveb a navazující JT, a to ve variantě:

- „nulové“ - jako koridor Brno (D1) – Rajhrad (R52), ve které dochází k přenesení silnice R52 do silnice 
I/52 a ulice Vídeňské na území města Brna, 

- ve variantě „Modřické“ jako koridor v úseku Troubsko (D1) – Rajhrad (R52), 

- ve variantě „Želešické“, jako koridor Troubsko (D1) – Syrovice (R52). 

Reálnost variant byla detailně prověřena v Územní studii oblasti Jihozápadně města Brna (uvedená studie 
prověřila celkem 9 variant JZT + variantu nulovou). ZÚR JMK prověřily vlivy variant JZT na životní prostředí 
(dokumentace SEA) a na veřejné zdraví (dokumentace HIA). Dokumentaci zpracovávaly autorizované osoby
s příslušnou autorizací, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí ČR. Varianty koridoru JZT byly v ZÚR 
JMK vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí a z hlediska veřejného zdraví a také z hledisek 
vytvářejících synergický efekt tzv. „udržitelnosti rozvoje území“ (ve smyslu stavebního zákona, přílohy ke 
stavebnímu zákonu a prováděcích vyhlášek a jejich příloh a předpisů souvisejících). 

Bylo prověřeno, že „nulová“ varianta je na základě prověření v ZÚR JMK nereálná s ohledem na dopady do 
území, neboť předpokládá úpravu silnice I. třídy (I/52) na rychlostní silnici v ulici Vídeňské. Tím vyvolává 
změny v dopravní obslužnosti a zatížení okolních obcí a městských částí silniční dopravou, vyvolává potřebu 
realizace nové technické a dopravní infrastruktury především z důvodu nutnosti dodržení parametrů 
závazných pro rychlostní silnici (např. zrušení silničních kolektorů v ulici Vídeňské, nové komunikace a nové 
tramvajové trati, znemožnění realizace MÚK Moravanská umožňující obsluhu rozsáhlého přilehlého území) 
apod. Důvodem odmítnutí „nulové varianty je rovněž další zvýšení emisní a hlukové zátěže z dopravy
v dotčeném území podél stávajících komunikací (dálnice D1 + ul. Vídeňská). 

Varianta „Modřická“ a varianta „Želešická“ vycházejí z hlediska výhodnosti po porovnání v zásadě podobně, 
avšak varianta Modřická má některé výhodnější parametry (dává vyšší dopravní účinnost, je kratší, 
ovlivňuje obytná území v menší míře a chová se šetrněji ke stabilizovaným lokalitám přírodního 
charakteru…), proto byla doporučena jako nejvýhodnější a je součástí ZÚR JMK v invariantním návrhu. 

Průchod koridoru JZT dle ZÚR JMK ve variantě „Modřické“, který prochází okrajem k.ú. Ostopovice, byl 
řešen z hlediska dopravně – inženýrského a z hlediska vlivů na životní prostředí v podrobnosti územní studie 
nazvané Územní studie oblasti jihozápadně města Brna a jeho okolí. V ZÚR prochází koridor západně od 
obce Ostopovice ve vzdálenosti cca 350 m od zastavěného území obce. „Modřická“ varianta JZT je 
vyhodnocena jako nejvýhodnější z porovnávaných variant, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska 
hlukové zátěže, v dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „dokumentace HIA“), která je 
součástí dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“. 

ZÚR JMK zahrnuje koridory JZT (ve variantě Modřické), JT a JVT v šíři 600 m. Ve smyslu § 43 odst. 3 
stavebního zákona územní plán zpřesní vlastní trasu tangenty v rámci koridoru stanoveného ZÚR JMK. 
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ZÚR JMK stanovují pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru JZT Troubsko (D1/R43) –
Rajhrad (R52) požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území a úkoly pro územní plánování na str. 24 v kap. Dv bodech (65) a (66), pro plánování a usměrňování 
územního rozvoje v úseku JT Modřice (JZT) – Chrlice (D2) požadavky na uspořádání a využití území, kritéria
a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování na str. 25 v kap. Dv bodech 
(67) a (68).

Jihovýchodní tangenta je ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezena jako dva na sebe navazující koridory: koridor D12 
čtyřpruhové silnice II. třídy Jihovýchodní tangenty Chrlice (D2) – Šlapanice a koridor DR4 kapacitní 
(nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná. Návrhem komunikace je sledováno posílení 
kapacitního propojení a obsluhy dynamicky se rozvíjejícího jihovýchodního segmentu rozvojové oblasti OB3 
Brno v návaznosti na JT a JZT, dálnici D2 a radiální komunikační síť Brna, především silnici II/380
a navrhovanou přeložku silnice II/417 Brno, Slatina – Šlapanice. Toto se vztahuje zejména k úseku Chrlice –
Šlapanice, který je ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezen jako návrhový koridor čtyřpruhové silnice s možností 
realizace v polovičním profilu. Na základě námitek města Brna a zástupců veřejnosti směřujících proti 
vymezení výrobních smíšených ploch (zejména proti ploše PZ2), byla plocha PZ2 přeřazena mezi plochy 
územních rezerv (ve smyslu § 36 stavebního zákona budou prověřeny možnosti jejího využití, dosavadní 
využití nebude měněno způsobem, který by znemožnil prověřované budoucí využití). S ohledem na změnu 
podmínek ve využití území bylo projektantem prověřeno dopravní řešení v prostoru jihovýchodně od Brna, 
zejména z hlediska potřebnosti tangenciálního propojení ve směru Želešice – Chrlice – Tuřany – Šlapanice. 
Určující roli pro rozhodování o etapizaci rozvoje silniční sítě v tomto segmentu po převedení navrhované 
plochy smíšené výrobní PZ2 do územní rezervy budou sehrávat přepravní vztahy vedené radiálně po 
silnicích II/380 a III/15283 k dálnici D1 a k městu Brnu a výše uvedený tangenciální směr. Zkvalitnění 
silničního spojení Tuřany – Brno, Slatina s obchvatem Tuřan (záměr D41) zásadním způsobem zatraktivní 
dopravní vazby a komunikační spojení tohoto prostoru na dálnici D1 a město Brno. To přirozeně vyvolá
i nárůst dopravy v tangenciálním spojení od dálnice D2 a navrhované jižní tangenty směrem na Tuřany, 
který stávající silnice III. třídy není v současné podobě schopná přenést. Protože dle posouzení výhledového 
dopravního zatížení dle modelu silniční dopravy je v trase koridoru D12 Chrlice (D2) – Šlapanice patrný
v prostoru křižovatky se silnicí II/380 skokový pokles dopravy, je jako návrhový v ZÚR JMK ponechán pouze 
úsek Chrlice (MÚK-D2) – Tuřany (MÚK-II/380), navazující úsek JVT Tuřany – Tvarožná je celý převeden do 
územní rezervy DR4. Návrhový koridor D41 II/380 Tuřany, obchvat je s drobnou úpravou ponechán. 
Parametry komunikace, pro kterou bude vymezena územní rezerva, budou prověřeny v souvislosti
s prověřením územní rezervy pro výrobní smíšené plochy v Tuřanech a Šlapanicích.

Dalším cílem JVT je vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění obsluhy území a návaznost na nižší silniční 
infrastrukturu, což se týká zejména koridoru DR4. Výrobní zóny v jižním a jihovýchodním sektoru Brna a ve 
Šlapanicích budou zdrojem pracovních příležitostí. Vzhledem k dostatku ploch vymezených v územních 
plánech jednotlivých obcí jihovýchodně od Brna pro rozvoj bydlení a relativně krátkým dojezdovým 
vzdálenostem na plánovaná pracoviště přinese rozvoj výrobních zón určitě také rozvoj bydlení. A jedním
z limitujících faktorů pro rozvoj tohoto dynamicky se rozvíjejícího území bude zabezpečení kapacitního 
dopravního napojení. Veškeré stávající krajské silnice procházejí přes centra jednotlivých sídel a zvýšení 
dopravy by přineslo komplikace. Aby mohl být plně využit potenciál tohoto území, je nutno v předstihu řešit 
otázky dopravy. Jedním z prvních kroků je vymezení koridoru území rezervy DR4, který bude sloužit jako 
základ pro nižší silniční infrastrukturu s konečným cílem zabezpečení kvalitní obsluhy území.

Návrh koridoru JVT vychází ze „Studie jihovýchodních tangent města Brna“ (PK Ossendorf s.r.o., Brno, 
2001). Touto studií bylo v území prověřeno 8 variant, dále sledovaná zůstala varianta označená G. Studií 
byly původně vyhledávány trasy vedení rychlostní silnice. V 2. Návrhu ZÚR JMK má však JVT jiné cíle, má 
plnit zejména funkci obslužnou pro nově plánované rozvojové plochy a v delším časovém horizontu 
zabezpečit kvalitní napojení nižší dopravní infrastruktury a odlehčit dopravě v jednotlivých obcích. 
V žádném případě JVT nemá sloužit k zajištění tranzitní dopravy ve směru sever – jih, pro dopravu ve směru 
od Olomouce směrem jižním je v ZÚR JMK vymezen koridor rychlostní silnice R55, případně pro tranzit 
bude sloužit rozšířená dálnice D1. 
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ZÚR JMK stanovují pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihovýchodní tangenty D12, 
úsek Chrlice (D2) – Šlapanice, který bude změněn na Chrlice – Tuřany, požadavky na uspořádání a využití 
území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování v bodech (69)
a (70). 

Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 
požadavky na jejich využití. Dále dle § 36 stavebního zákona zásady územního rozvoje mohou vymezit 
plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno 
způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití, tzv. „územní rezervy“. Ve 
smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ jsou v článku (189) textové části uvedeny požadavky 
na uspořádání a využití území – vytvořit podmínky pro územní rezervy ploch a koridorů s cílem prověřit 
možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo 
podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Z výše uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK není 
vymezován koridor pro realizaci záměru silnice – JVT (na základě kterého by mohlo dojít k realizaci stavby 
komunikace), ale je vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, aby zde byly 
realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro silnici. Úkolem pro územní 
plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné upřesnění koridoru územní rezervy pro 
silniční dopravu, nikoliv příprava realizace stavby. Dle článku (189) – úkoly pro území plánování textové 
části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být při prověřování možnosti budoucího využití územní rezervy podmínky 
minimalizace vlivů na obytnou funkci a minimalizace střetů s limity využití území zohledněny.

Dále uvádíme doplnění výše uvedené obecné části k jednotlivým bodům odůvodnění podatele, přičemž 
problematika veřejného zdraví se opírá o argumentaci Krajské hygienické stanice uplatněné ve stanovisku 
KHSJM 18614/2011, ze dne 04.05.2011, ke 2. Návrhu ZÚR JMK, zejména k dokumentaci HIA, vztahující se
k věcně identické námitce obce Želešice následovně:

1.    Záměry kapacitních silnic JZT, JT a JVT jsou na sebe funkčně a dopravně navázány, ale to neznamená, že 
jedna bez druhé nemohou samostatně existovat. Každá ze silnic plní totiž odlišnou funkci, jak je už 
popsáno v obecné části a což dokládá i stanovisko příslušného dotčeného orgánu – odboru dopravy 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen OD). Ten ve svém stanovisku k podané námitce ze dne 
04.05.2011, č.j. JMK 62304/2011 k problematice účelu tangent, mimo jiné uvedl: „…JZT je navrhována 
jako silnice rychlostní, JT jako silnice I. tř. a JVT jako silnice II. tř. a v části jen jako územní rezerva 
nekategorizované komunikace. Každá tato silnice plní jinou funkci a tuto svoji funkci plní i sama o sobě. 
JT (bez ohledu na JVT a JZT) tvoří jako spojnice D2 a R52 náhradu dálkovou dopravou přetížené silnice 
II/152, JVT v návrhovém úseku bez ohledu na JT a JZT napojuje Šlapanice na II/380 a D2. JT a JVT 
ovlivňují řešení silnic II. a III. tř. v aglomeraci a není ani relevantní ani žádoucí je vázat na realizaci JZT. 
Faktem pouze je, že každá z komunikací přispěje ke zkvalitnění silniční sítě a ta bude nejlépe fungovat, 
bude-li kompletní – tedy při realizaci všech tří tangent.“ Z výše uvedeného lze dovodit, že určité 
skutečnosti a děje v území dotýkající se bezprostředně pouze navrhované JZT a JT nebudou mít 
prokazatelný vliv na obce, jichž se dotýká pouze koridor JVT a také naopak. U konkrétních bodů 
odůvodnění námitky budou dle obsahu těchto bodů tyto skutečnosti vyhodnoceny. 

2.    Podatel napadá JZT s tím, že není doložen přínos JZT, JT a JVT a že tangenty způsobí negativní efekty
a že JZT není součástí Politiky územního rozvoje 2008 (dále jen PÚR 2008). Nezbytnost a přínos JZT, JT
a JVT, včetně rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, vyplývá ze závěrů prověření v ZÚR JMK 
zpracovaných na základě podrobnějšího prověření ve výše uvedených územně plánovacích 
podkladech, především Modelu silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje, 2009. 
Komentář k „negativním efektům“ je doložen v rámci následujících bodů dle textu odůvodnění námitky 
podatele. Význam JZT konstatuje Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku č.j. 141/2011-910-UPR/2-
Ma ze dne 06.05.2011 ve kterém uvádí, že JZT je v ZÚR JMK lokalizována v optimální poloze. Koridory 
JZT, JT i JVT jsou součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol 
pro územní plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“ viz Obecná část 
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odůvodnění rozhodnutí výše. Rozhodně se nejedná o podatelem uváděný záměr celostátního významu 
jako „součást severojižního spojení R43+JZT+R52“. Tangenty řeší dopravní situaci jižně od dálnice D1 
ve smyslu článku (42) PÚR 2008 a nemají celostátní význam. Navíc v PÚR 2008 se o „severojižním 
spojení“ nikde nepíše; PÚR 2008 vymezuje samostatně pouze koridory R52 Pohořelice – Mikulov –
Drasenhofen a R43 Brno – Svitavy/Moravská Třebová, o jejich propojování v ní není nic uvedeno.

3.  Tento bod odůvodnění námitky se zabývá situací městské komunikační síti Brna konkrétně na ulici 
Vídeňské. 

Lze konstatovat, že odlehčení městské komunikační sítě Brna při respektování JZT bylo potvrzeno 
modelováním dopravy na prověřovaných variantách sítě silniční dopravy jižně dálnice D1 v rámci 
zpracování ZÚR JMK. Situace bez JZT, kdy funkci JZT přebírají dálnice D1 a silnice I/52 procházející 
městem Brnem, byla prověřena jako negativní průkaz.

4. Tento bod odůvodnění námitky se vztahuje k situaci obyvatel jižně Brna, podatelem není specifikováno 
dotčení správního území jednotlivých obcí. Lze vyjít z předpokladu, že podatel vztahuje argumentaci ke 
všem obcím ležícím jižně Brna, tedy Modřice, Moravany, Nebovidy, Ostopovice, Želešice, Šlapanice, 
Ponětovice. K argumentaci podatele, která se vztahuje k hodnocení vlivů záměrů a koncepce na životní 
prostředí v dokumentaci Posouzení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (dále jen SEA) a k hodnocení 
vlivů na obyvatelstvo v dokumentaci Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA) uvádíme: Závěry 
SEA a HIA vyplývají jednak z podrobnosti ZÚR JMK, kdy jsou hodnoceny koridory a plochy, a jednak
z předpokladu, že je zapotřebí brát v úvahu nejen vlivy jednotlivých záměrů, ale i jejich kumulativní 
působení a vlivy dopravního systému ve stávajícím stavu. Kumulace záměrů v území obcí Ostopovice, 
Modřice, Šlapanice a Ponětovice je zohledněna v bodě 5. tohoto odůvodnění. Pro ostatní dotčené 
obce: Želešice - s ohledem na to, že koridor JZT se k. ú. Želešice dotýká jen okrajově (v místech 
východně od obce), nepředpokládají se negativní vlivy ZÚR JMK na obytné území obce Želešice 
přesahující povolené limity. Moravany a Nebovidy - s ohledem na to, že je v k.ú. Nebovidy trasa JZT 
řešena v tunelovém úseku v délce 290 m (ležícím západně od obce Moravany), nepředpokládají se 
negativní vlivy ZÚR JMK na obytné území obcí Nebovidy a Moravany přesahující povolené limity. 

5. Situací v lokalitách, které se týkají předmětných MÚK se v rámci řešení ZÚR JMK zabývala 
dokumentace HIA v kap. 4.4.15. a v kap. 5. Z uvedených částí HIA vyplývá, že:

a. Lokalita Šlapanicka a lokalita Bosonohy-Troubsko-Ostopovice, ve které se nachází navrhovaná MÚK 
Bosonohy, byly v ZÚR JMK identifikovány jako lokality s výraznou kumulací záměrů v území. HIA 
požaduje situaci řešit samostatnou studií (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při 
realizaci všech záměrů, další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany 
veřejného zdraví. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že 
by měla být zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože 
případná nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou 
vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže 
při realizaci všech rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna
a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna
z podmínek pro rozhodování o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato 
podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit 
územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného 
podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, 
tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK.

b. Pro oblast Modřic využila HIA již vypracovanou souhrnnou územní studii obsahující rozptylovou 
studii, hlukovou studii a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví. Uvedená studie umožnila nalézt 
nejvhodnější řešení nejen z hlediska vlivů nových záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví, nýbrž
i z hlediska vlivů stávajících na obytnou zástavbu v rámci ZÚR JMK.
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Lze konstatovat, že v námitce uvedený princip předběžné opatrnosti na základě § 13 zákona 17/1992 
Sb., o životním prostředí, ve znění: „Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí 
nebezpečí nevratného nebo závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že
k takovému poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit.“ 
nelze aplikovat v tomto případě v tom smyslu, že ZÚR JMK zakládá na odklad opatření, jež mají 
poškození zabránit, a to zejména s ohledem na závěry prověření v dokumentaci SEA a HIA. 

6. Uváděné tvrzení, že dostavbou VMO Brno, rozšířením D1 na šestipruhové uspořádání, využitím D2
a R55 a realizací S8 pozbývají JZT, JT a JVT svůj smysl není v námitce řádně odůvodněno. Naopak 
důkazem pro nutnost realizace JZT, JT a JVT současně se všemi zmíněnými dopravními záměry je řada 
výše uvedených územně plánovacích podkladů v ZÚR JMK prověřených, zejména Model silniční dopravy 
pro výhledovou síť Jihomoravského kraje (ADIAS, HBH 2009-2010). Pro posouzení JZT ZÚR JMK prověřily 
rovněž variantu bez JZT, tzv. variantu „nulovou“ jako negativní průkaz viz „Obecná část“ výše.

7. Pro hodnocení předpokládané účinnosti navrhovaných koridorů a variant silniční infrastruktury 
Jihomoravského kraje v úrovni ZÚR JMK nechal KrÚ JMK zpracovat „Model silniční dopravy 
pro výhledovou síť JMK“. Výhledová komunikační síť Jihomoravského kraje byla prověřována ve třech 
koncepčních variantách – „Optimální“, „Alternativní“ a „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Pro 
prověření, hodnocení a návrh koridorů silniční infrastruktury v ZÚR JMK byly využity výsledky 
modelování dopravního zatížení výhledové sítě Jihomoravského kraje pro rok 2030 v koncepční 
variantě „Optimální“, která zahrnuje všechny zásadní změny mající významný vliv na zatížení 
komunikační sítě, a to ve variantách, případně vzájemných kombinacích. V případě zapracování všech 
prověřovaných variant dle modelování do ZÚR JMK by musely být zásady zpracovány v koncepčních 
variantách, což by bylo v rozporu se schváleným Zadáním ZÚR JMK, ve kterém zpracování koncepčních 
variant nebylo požadováno. Součástí dokumentace „Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK“ 
bylo rovněž vyhodnocení alternativních koncepčních variant silničního spojení Brno – Vídeň (ve třech 
variantách), které bylo zohledněno v návrhu dopravní infrastruktury, promítnutém v ZÚR JMK (viz str. 
27 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK). Navrhovaná koncepce komunikační sítě dle studie 
ing. Strnada (2007) byla součástí přílohy č. 2 Zadání ZÚR JMK a v rámci zpracování ZÚR JMK byla 
zpracovatelem prověřena a posouzena. Tato studie nejblíže odpovídá koncepční variantě „Bez rozvoje 
dopravní infrastruktury“. Závěry modelování dopravy v rámci ZÚR JMK nebyly v souladu se závěry 
předmětného posouzení Ing. Strnada a proto nemohly být z uvedeného důvodu v ZÚR JMK zohledněny. 
Ke studii ing. Strnada (2007) uvedlo MD, že studie uvádí vykonstruované souvislosti mezi 
komunikacemi, které nemají vazbu (např. R52, I/55, JVT). Proklamovaná úspora 30 mld. nebyla 
prokázána. Koncepce ZÚR je podložena dopravním modelováním (viz výše) a sčítáním dopravy.
Socioekonomická stránka ZÚR JMK je v rámci ZÚR JMK hodnocena v části Rozbor udržitelného rozvoje 
území. Lze konstatovat, že argumentace podatele je v tomto bodě příliš obecná. ZÚR JMK prověřily 
rovněž variantu bez JZT, tzv. variantu „nulovou“ jako negativní průkaz viz „Obecná část“ výše
a následující bod 8. 9.

8., 9. K bodům 8), 9) odůvodnění, které se týkají tzv. „nulové“ varianty JZT lze doplnit, že tato varianta 
jednak předpokládá zachování stávající komunikační stopy silnice I/52 a ulice Vídeňské v návaznosti na 
stávající R52 (Brno-Pohořelice), jednak vyvolává nutnost proměny silnice I. třídy (I/52) na rychlostní 
silnici (R 52), která by následně vyvolala řadu změn dopravního napojení širšího území přilehlých obcí, 
potřebu nové radiální komunikace, přestavbu křižovatek na D1, asanace v ulici Vídeňské za účelem 
jejího nutného rozšíření, vyloučení tramvaje z ulice Vídeňské, zrušení dopravního napojení území apod. 
Proměna silnice I/52, resp. její rozšíření včetně souvislostí, byla prověřena v územně plánovacím 
podkladu - Územní studii oblasti jihozápadně města Brna, který byl využit pro zpracování ZÚR JMK. 
Prověření nulové varianty JZT v ZÚR JMK prokázalo její nereálnost. Na základě uvedené argumentace 
nelze uvažovat v ulici Vídeňské s rychlostní komunikací R52, která by nahradila JZT. Podatelem uváděné 
návrhy na opatření v ulici Vídeňské a na koncepční řešení vedoucí ke zlepšení stávající neúnosné situace 
dopravního zatížení ulice Vídeňské nejsou předmětem řešení ZÚR JMK, neboť spadají do kompetence 
Statutárního města Brna. Námitkou navrhované převedení tranzitní dopravy na Vídeň pomocí dálnice 
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D2 a obchvatu Břeclavi není v území, ke kterému se námitka váže (území jmenovaných obcí v okolí 
Brna), v souladu s PÚR 2008, která vymezuje silnici R52 v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen. 

10. K bodu 10 odůvodnění námitek uvádíme, že v současné době nelze předjímat, jaké budou možnosti 
financování JZT, financování není předmětem řešení zásad územního rozvoje ve smyslu stavebního 
zákona. ZÚR JMK v souladu s obsahem a účelem zásad územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního 
zákona vymezují plochy a koridory nadmístního významu, jejichž cílem je vytvořit předpoklady pro 
výstavbu a udržitelný rozvoj území a ochránit území pro budoucí možné převedení stále narůstajících 
kapacit dopravy. S ohledem na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na veřejné zdraví v době 
realizace jednotlivých záměrů, nelze předjímat nemožnost stavebně technických či technologických 
řešení konkrétních záměrů naplnit normativní požadavky vztahující se k vlivům záměru na životní 
prostředí a na veřejné zdraví, ale je potřeba vytvořit územní podmínky vedení koridorů pro budoucí 
možnost vyhledání a upřesnění konkrétních tras a dopravních ploch předmětných komunikací mimo 
jiné také s ohledem na omezení dopadů jak na životní prostření v jeho nejširším smyslu, tak i dopadů 
na zdraví obyvatel. K části námitky, která zmiňuje chybějící „opatření pro řešení zmírnění“ 
nepřijatelného stavu životního prostředí v ulici Vídeňské v rámci ZÚR JMK, v souvislosti s odsunutím 
financování a realizace JZT, lze konstatovat, že návrh předmětných opatření není předmětem řešení 
zásad územního rozvoje. Naopak neúnosná situace na ulici Vídeňské je argumentem pro urychlenou 
realizaci JZT.

11. ZÚR JMK prověřily záměry ve smyslu stavebního zákona a jeho přílohy č. 1 a předpisů souvisejících na 
základě všech požadovaných hledisek komplexně, přičemž hodnocení vlivů na životní prostředí bylo 
jedním z mnoha kritérií hodnocení – viz celkové hodnocení SEA na str. 257 kap. A.10.6. Vyhodnocení 
variant řešení. Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které byly vyhodnoceny
v rámci komplexního hodnocení jako nejvýhodnější, tím zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní 
prostředí není jediným kriteriem výhodnosti varianty ale jedním z mnoha kriterií, které je třeba 
posuzovat ve vzájemném spolupůsobení na udržitelný rozvoj území a není možno upřednostňovat
a posuzovat pouze jediné hledisko. Dále k nulové variantě viz výše body 7, 8, 9.

12. Podatel cituje ze ZÚR JMK část textu odůvodnění, a to „přímé negativní vlivy na obytnou funkci nejsou 
známy“ a zpochybňuje toto vyhodnocení ZÚR JMK v souvislosti s obcemi Ostopovice, Troubsko, 
městské části Brno – Bosonohy, Modřice, Želešice, Ponětovice, aniž by uvedl důvody, které jej k tomuto 
zpochybnění vedou. V uváděné argumentaci přímého negativního ovlivnění obytné funkce (emise, hluk, 
narušení pohody bydlení) je nutno v tomto případě přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního 
zákona a přílohy ke stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, z něhož je mj. zřejmé, že předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou 
koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona
č. 100/2001 Sb., přičemž záměry budou podrobněji posuzovány v územních plánech nebo v rámci řízení
o povolení stavby. 

Pokud se týká území obcí Troubsko, Ostopovice, Ponětovice, městské části Brno-Bosonohy a města 
Modřice, dle kap. 5 HIA se jeví kumulace záměrů konkrétně v lokalitě Bosonohy-Troubsko-Ostopovice, 
prostoru Šlapanicka a oblasti Modřic s ohledem na kumulativní vlivy záměrů jako problematická. HIA 
proto stanoví, že v těchto lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při 
realizaci všech záměrů a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel, viz 
bod 5. tohoto odůvodnění 

Pokud se týká správního území obce Želešice, s ohledem na to, že koridor JZT se k. ú. Želešice dotýká 
jen okrajově (místech východně od obce), nepředpokládají se dle HIA negativní vlivy záměru JZT na 
obec Želešice.
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13. Podatel nesouhlasí s tím, že dle jeho názoru ZÚR JMK umísťují koridory silničních staveb do oblastí 
zasažených externalitami ze silniční dopravy jako další významné zdroje hluku. Obec Ostopovice 
uplatňuje výše uvedený nesouhlas k území, které není správním územím obce, proto považujeme tento 
bod za nerelevantní. K tomuto bodu lze dále uplatnit závěry z HIA kap. 5, kde se uvádí, že realizací ZÚR 
JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno. Dále viz bod 10 a 12. 

14. Zlepšení dopravních podmínek v území realizací JZT bylo prověřeno v ZÚR JMK na základě modelování 
dopravy, rovněž je toto tvrzení podpořeno závěry všech podkladů uvedených v rámci obecné části 
odůvodnění rozhodnutí o námitce. Podatel se k problematice tangent vyjadřuje obecně, nespecifikuje 
„na základě čeho „je namístě se domnívat, že k zásadnímu zlepšení situace realizací JZT, JT a JVT 
nedojde“, nespecifikuje problém vztahující se věcně ke správnímu území obce Ostopovice, ale vyslovuje 
svoje domněnky, proto bod v této části považujeme za nerelevantní. 

Podatelem rozporované tvrzení, že tangenty umožní odvést dopravu ze silně zatížených komunikací 
procházejících velkými městy, nejprůkazněji potvrdí přímo tabulky intenzit dopravy a kartogramy 
intenzit dopravy z Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, ÚAD studio, s.r.o. a PK OSSENDORF 
spol. s r. o. Tabulka intenzit dopravy pro vybrané profily (v roce 2030) obsažená v textové části studie
v kap. 6.1.10 Varianty řešení JZT a JT konkrétně udává intenzitu dopravy v tisících vozidel/24 hodin pro 
vybrané profily. Kartogramy intenzit dopravy v roce 2030 jsou k dispozici v posouzení vlivu této územní 
studie na životní prostředí, AMEC s.r.o., a to v části rozptylová studie i v části hluková studie. Intenzity 
dopravy jsou vyhodnoceny pro všechny tři řešené varianty tangent – „Modřickou“, „Želešickou“
a „Nulovou“. V tabulce na str. 43 textové části studie je jako porovnávací základ brán stav, že je 
realizována komplexně nejlépe hodnocená varianta „Modřická“, intenzita dopravy v jednotlivých 
profilech je brána jako základ – 100%. S těmito parametry jsou porovnávány varianty „Želešická“
a „Nulová“ (která se nejvíce líže stávající dopravní situaci) v jednotlivých profilech. Pro konkrétní 
porovnání, jaká je intenzita dopravy v procentech v jednotlivých profilech za situace, že bude vybrána 
„Nulová“ varianta (ve srovnání se situací při realizované variantě „Modřické“): 

Dálnice D1: Popůvky – 99,8%, Bohunice – 154,9%, Černovická terasa – 144,8%

Dálnice D2: Rebešovice – 91,9%, Olympie – 132,9%

Silnice I/52: Bobrava – 162,1%, Modřice – 144,7%, ul. Vídeňská – 139,3%. 

Z těchto několika čísel z tabulky intenzit dopravy je zřetelné, že realizací tangent dojde k výraznému 
poklesu intenzit dopravy na silně zatížených komunikacích ve srovnání se stavem, že by nedošlo
k zásadnímu řešení dopravy v prostoru jižně od Brna. Na základě těchto výsledků a obdobných výsledků 
obdržených při modelování dopravy je navržena síť siliční dopravy v ZÚR JMK.

15. 16. V bodě 15. a 16. podatel napadá intenzity dopravy prověřené v ZÚR JMK a odkazuje se na údaje ze 
sčítání dopravy v roce 2005. Podklady, využité pro ZÚR JMK, uvedené v obecné části viz výše, především 
Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje, zpracovaný v roce 2009, využívá 
aktuální údaje o intenzitách dopravy na silniční síti JMK. Tvrzení podatelů, že JZT nemá potenciál 
zatížení na ul. Vídeňské, resp. Brněnské výrazně redukovat, není z jejich strany ničím podloženo. Jak je 
patrno z předchozího bodu odůvodnění, při realizaci JZT by byly intenzity dopravy na silnici I/52 (ul. 
Vídeňská, resp. Brněnská) výrazně nižší než v případě, že bude aplikována varianta „Nulová“, tvrzení 
podatelů tedy nemá opodstatnění. Podklady ZÚR JMK týkající se prověření a modelování dopravy jsou 
podrobně popsány v bodě 7., 8. a 9. tohoto odůvodnění.

17. K tvrzení podatele, že výstavba samotné JT je bez JZT bezúčelná stejně, jako JVT, která je částečně 
navržena jako územní rezerva a její realizace je značně nejistá, uvedl odbor dopravy KrÚ JMK jako 
dotčený orgán po společném projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ve svém stanovisku č.j. JMK 62304/2011 ze 
dne 04.05.2011 následovně: „…JZT je navrhována jako silnice rychlostní, JT jako silnice I. tř. a JVT jako 
silnice II. tř. a v části jen jako územní rezerva nekategorizované komunikace. Každá tato silnice plní jinou 
funkci a tuto svoji funkci plní i sama o sobě. JT (bez ohledu na JVT a JZT) tvoří jako spojnice D2 a R52 
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náhradu dálkovou dopravou přetížené silnice II/152…..“ a že JVT v návrhovém úseku bez ohledu na JT
a JZT napojuje východní část města Brna (MČ Brno – Tuřany) a město Šlapanice na II/380 a D2. JT a JVT 
ovlivňují řešení silnic II. a III. tř. v aglomeraci a není ani relevantní ani žádoucí je vázat na realizaci JZT. 
Faktem pouze je, že každá z komunikací přispěje ke zkvalitnění silniční sítě a ta bude nejlépe fungovat, 
bude-li kompletní - tedy při realizaci všech tří tangent.“ Z uvedených důvodů lze konstatovat, že v tomto 
případě je tvrzení podatele v rozporu se ZÚR JMK

18. Podatel napadá jako neobjektivní a účelové závěry SEA, neboť podle něj neodpovídají zjištěnému stavu 
ani odhadovaným rizikům z hlediska hluku a znečištění ovzduší. 

Hodnocení SEA je hodnocením koncepce ZÚR. Z koncepčního hlediska je vymezení koridoru pro JZT 
hodnoceno kladně. Případná realizace záměru přispěje k odvedení tranzitní dopravy mimo silně 
zatížené komunikace. Vlastní stavba musí být prověřena v rámci procesu EIA v souladu se zákonem
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a její realizace je 
možná pouze v případě dodržení všech zákonem stanovených hygienických limitů (imisní a hlukové 
limity). 

Hodnocení HIA bylo zpracováno jako příloha dokumentace SEA a tvoří její nedílnou součást. Výsledky 
vyhodnocení koridoru vymezeného pro tangenty z hlediska vlivu na ovzduší a na obyvatelstvo uvedené
v dokumentaci SEA je zpracováno na základě výsledků dokumentace HIA (kapitola 5, kapitola 6
a kapitola 10). Podatel obecně konstatuje, že vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je vnitřně 
rozporné bez uvedení konkrétního zdůvodnění. K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému 
konstatování uvádíme, že dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK byla zpracována autorizovanou 
osobou v souladu se stavebním zákonem a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je 
součástí územně plánovací dokumentace, ve smyslu § 159 stavebního zákona projektant zodpovídá 
za správnost, celistvost a úplnost dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska 
ochrany veřejných zájmů a za koordinaci. 

19. Pokud se týká upozornění na nedostatečné vyhodnocení vlivů JVT na krajinnou památkovou zónu 
(KPZ) Bojiště bitvy u Slavkova, je nutno konstatovat, že po upravení řešení ZÚR JMK na základě 
veřejného projednání (návrhový v ZÚR JMK je ponechán pouze úsek Chrlice (MÚK-D2) – Tuřany 
(MÚK-II/380), navazující úsek JVT Tuřany – Tvarožná je celý převeden do územní rezervy DR4) se KPZ 
dotýká pouze koridoru územní rezervy DR4, nikoliv koridoru D12. Dle článku (189) textové části má 
ZÚR JMK vytvořit podmínky pro územní rezervy koridorů pro silniční dopravu nadmístního významu
s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další 
období je prověření a případné upřesnění koridorů územních rezerv pro silniční dopravu. 
Problematika, které musí být při prověřování možností budoucího využití pro daný účel a při 
upřesnění vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR 
JMK na udržitelný rozvoj území. Pro JVT je uvedena zejména podmínka minimalizace negativních 
vlivů na krajinný ráz, minimalizace rozsahu záboru ZPF, minimalizace rozsahu vlivů na kulturní, 
historické a krajinné hodnoty území – KPZ Bojiště bity u Slavkova. Dle článku (189) – úkoly pro území 
plánování textové části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být při prověřování možnosti budoucího využití 
územní rezervy tyto podmínky zohledněny. Tento bod odůvodnění tedy nemá opodstatnění, protože 
dle 2. Návrhu ZÚR JMK bude dotčená problematika řešena v rámci prověřování budoucího využití 
koridoru územní rezervy.

Navíc lokalizace územní rezervy pro JVT je v souladu s dohodou s Ministerstvem kultury 
po projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 39 stavebního zákona, ve které je uvedeno k námitkám
a připomínkám uplatněným k územní rezervě pro JVT (DR4), že „…územní rezerva pro JVT neznamená 
její umístění do krajinné památkové zóny Bojiště u Slavkova, ale znamená ochranu území do doby, než 
bude zvažovaný záměr dostatečně prověřen a bude možné o něm rozhodnout, při respektování 
podmínek památkové péče“. K námitkám a připomínkám uplatněným k záměru JVT (D12) že: 
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“…koridor se územní krajinné památkové zóny dotýká jen okrajově, v rámci úpravy ZÚR JMK k vydání 
bude i v této části převedena JVT do územní rezervy.“ Řešení ochrany kulturních památek v ZÚR JMK 
(tedy i KPZ Bojiště bitvy u Slavkova) bylo s Ministerstvem kultury dohodnuto.

20. Podatel obecně konstatuje, že vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je vnitřně rozporné 
bez uvedení konkrétního zdůvodnění. K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému 
konstatování uvádíme, že dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK byla zpracována autorizovanou 
osobou v souladu se stavebním zákonem a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je 
součástí územně plánovací dokumentace, ve smyslu § 159 stavebního zákona projektant zodpovídá 
za správnost, celistvost a úplnost dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska 
ochrany veřejných zájmů a za koordinaci. Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního 
prostředí, které jako příslušný orgán dle § 21 písm. l) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, vydalo ke 2. Návrhu ZÚR JMK, včetně zpracovaného Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 
souhlasné stanovisko Č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011. 

21. Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního 
hodnocení nejvýhodněji, tím zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní prostředí není jediným 
kriteriem výhodnosti varianty. ZÚR JMK prověřily záměry ve smyslu stavebního zákona a jeho přílohy
č. 1 a předpisů souvisejících. Podkladem pro ZÚR JMK byla dle přílohy 2 Zadání ZÚR JMK „Územní 
studie oblasti Jihozápadně města Brna“ ze které byly do ZÚR JMK převzaty závěry týkající se Ochrany 
přírody a krajiny. Navíc konstatování, že JZT, JT ani JVT nejsou v SEA uvedeny jako záměry
s negativním vlivem na přírodu a krajinu, není pravdivé. Dle Přílohy č. 1 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK 
na životní prostředí, tabulky 1.1. jsou všechny tyto záměry hodnoceny „stupněm“ -2 (dle metodiky 
hodnocení potenciálně významný negativní vliv) nebo -1 (dle metodiky hodnocení potenciálně mírně 
negativní vliv). Správnost posuzování záměrů potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které jako 
příslušný orgán dle § 21 písm. l) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydalo ke 2. 
Návrhu ZÚR JMK, včetně zpracovaného Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, souhlasné stanovisko 
Č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011. 

22. Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního 
hodnocení nejvýhodněji. Hledisko záboru ZPF, či případné fragmentace krajiny, je jen jedním z kritérií 
hodnocení výhodnosti varianty. S ohledem na to, že varianta JZT Modřická, JT a JVT zapracované do 
ZÚR JMK, byly kladně projednány z hlediska záboru ZPF s orgánem ochrany přírody a krajiny a 
s orgánem ochrany ZPF, lze konstatovat, že námitka je irelevantní. Lze doplnit, že realizace tangent 
(JZT, JT a JVT) na půdách I. a II. třídy ochrany bude v souladu s Metodickým pokynem MŽP, OOLP 
1067/96 odnímání půdy podle zákona 334/1992 Sb., ze dne 01.10.1996. 

23. Tento bod odůvodnění námitky se vztahuje k fragmentaci území na jih od Brna, podateli není blíže 
specifikováno dotčené území. Odůvodnění viz bod 22.

24. Tento bod odůvodnění námitky se vztahuje ke snížení průchodnosti územím, přičemž podateli není 
specifikováno dotčené území. Fyzické oddělení komunikacemi nelze v rámci ZÚR JMK reálně 
eliminovat, avšak v rámci budování komunikací je možné nalézt taková technická řešení (mosty, lávky, 
nadchody), která zajistí bezkolizní dopravní spojení pro cyklistickou či pěší dopravu. Průchodnost 
územím tak bude zachována. Takto vzniklá nová a moderní propojení v regionu mohou vést spíše
k posílení sociálních vazeb. Jedná se však o podrobnost, která není relevantní úrovni ZÚR a může být 
tedy řešena až v podrobnější dokumentaci.

25. Tento bod odůvodnění námitky konstatuje, že zásadním faktorem je omezení či přímo znemožnění 
rozvoje dotčených obcí (Ostopovice, Troubsko, Blažovice, MČ Brno-Bosonohy či Modřice, ale
i Želešice, Nebovidy nebo Ponětovice). ZÚR JMK prověřily koridory JZT, JT a JVT v území na základě 
Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna a Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno –
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Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice, které se zabývaly stávající situací i územním rozvojem obcí 
souvisejících s návrhem JZT, JT a JVT, tedy i v námitce uvedených obcí, přičemž navrhované řešení 
nepřiměřeně neomezovalo územní rozvoj jmenovaných obcí. K posouzení znemožnění rozvoje obcí je 
nutno vycházet z územně plánovacích dokumentací jednotlivých obcí:

Ostopovice - v případě obce Ostopovice je nejbližší vzdálenost osy koridoru JZT 350 m 
od zastavěného území obce, koridor nezasahuje do rozvojových ploch obce dle územního plánu obce 
Ostopovice, osa koridoru je vedena za terénní nerovností. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že 
koridor JZT neomezuje zásadním způsobem rozvoj obce Ostopovice. 

Troubsko – koridor JZT prochází východně od obce, osa se nachází mimo k. ú. Troubsko. Navrhovaná 
silnice je zakreslena už v platném územním plánu sídelního útvaru Troubsko, rozvojové plochy pro 
bydlení do její blízkosti nejsou navrhovány. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že koridor JZT 
neomezuje zásadním způsobem rozvoj obce Troubsko. 

Blažovice – konstatování, že navržená územní rezerva brání stavebnímu rozvoji obce je značně 
zkreslující. Platný územní plán sídelního útvaru Blažovice v jihozápadní části vymezuje územní rezervu 
pro zemědělské aktivity a podnikání (v návaznosti na stávající zemědělský areál), územní rezerva 
představuje dostatečný potenciál pro rozvoj podnikatelských aktivit; tyto navíc mohou být rozvíjeny
i směrem k plánované silnici (JVT). Vzhledem ke stávajícímu zemědělskému areálu
a předpokládanému rozvoji podnikatelských aktivit v západní části obce nelze předpokládat rozvoj 
bydlení v této části obce pro možnost negativních dopadů ploch výroby na bydlení. Územní plán
v severozápadní části obce předpokládá dostavbu ulice směrem k hřišti, žádný další rozvoj v této části 
obce není navržen. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že koridor JVT neomezuje zásadním 
způsobem rozvoj obce Blažovice. 

MČ Brno-Bosonohy – je součástí správního území města Brno, které má platnou územně plánovací 
dokumentací zajištěny dostatečné možnosti rozvoje.

Modřice – dle konceptu územního plánu Modřice se navrhovaný koridor Modřické varianty může 
dotýkat rozvojové plochy pro bydlení v západní části města, jinak dopravní řešení zásadním způsobem 
nebrání rozvoji města. Výše zmíněná rozvojová plocha pro bydlení v lokalitě Zahrádky navržená
v konceptu nového územního plánu v platné územně plánovací dokumentaci vymezena není. 
Z hlediska urbanistické koncepce se jeví navrhování nové lokality pro bydlení mimo návaznost na 
zastavěné území jako urbanisticky nevhodné. S ohledem na skutečnost, že lokalita je umístěna 
západně od stávající silnice I. třídy (na rozdíl od většiny obytné zástavby umístěné východně od 
silnice), je na zvážení, zda směřovat rozvoj města i tímto směrem. V rámci územního plánu může dojít 
ke zpřesnění koridoru JZT a je možné dál řešit podmínky rozsahu této plochy, jako řešení rozvoje 
města je to však nekoncepční. 

Želešice – v případě obce Želešice koridor JZT prochází okrajem k. ú. Želešice v jeho jihovýchodní části
a mezi koridorem JZT a obcí Želešice je v ZÚR JMK lokalizován obchvat Želešic (D33). S ohledem na 
uvedené lze konstatovat, že koridor JZT neomezuje rozvoj obce Želešice. 

Nebovidy - průchod koridoru JZT v šíři 600 m dle ZÚR JMK ve variantě „Modřické“ prostorem Nebovid 
byl prověřen v ZÚR JMK na základě podrobnější Územní studie oblasti jihozápadně města Brna. V ZÚR 
prochází koridor východně od obce Nebovidy, v místě jejího přiblížení k obci, z důvodu minimalizace 
vlivů silniční dopravy na obytné území, je řešen tunelem v délce cca 290 m. V územním plánu 
Nebovidy jsou zapracovány územní rezervy JZT ve variantách jako ochrana území před znemožněním 
realizace záměru JZT a zároveň jsou vymezeny rozvojové plochy pro bydlení v návaznosti na 
zastavěné území. V rámci projednání návrhu Územního plánu Nebovidy nebyly k řešení územního 
plánu ze strany Krajské hygienické stanice, v tomto případě jako dotčeného orgánu ochrany 
veřejného zdraví, vzneseny žádné připomínky. V těsné blízkosti koridoru územní rezervy JZT je
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v územním plánu Nebovidy situována jen plocha pro výrobu a skladování, která bude prověřena
v rámci zpřesnění koridoru JZT v územním plánu po vydání ZÚR JMK ve smyslu § 54 odst. 5 stavebního 
zákona. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že koridor JZT neomezuje zásadním způsobem rozvoj 
obce Nebovidy. 

Ponětovice - obec Ponětovice má v jižní části platným Územním plánem sídelního útvaru Ponětovice 
(schválen v r. 1996) vymezenu lokalitu pro bydlení jako dostavbu druhé strany ulice, další rozvojové 
plochy jsou vymezeny opačným směrem, než je navržen koridor územní rezervy JVT. V nově 
pořizovaném územním plánu je tato lokalita respektována a další rozvoj je směřován severněji do 
prostoru, který se uvolní vymístěním stávající železnice. Při projednávání územního plánu Ponětovice
s dotčenými orgány bylo navrženo jižně od nového vedení železniční trati Brno – Přerov (které už je 
projekčně upřesněno) vymezit územní rezervu pro dopravu, ve které se budou v budoucnu 
zpřesňovat záměry JVT a vysokorychlostní trati. Při prověřování a upřesňování dopravních záměrů je 
následně nutno brát zřetel na navrhovaný rozsah nové zástavby, který byl v rámci společného jednání
o návrhu územního plánu Ponětovice konaného ve smyslu § 50 stavebního zákona s dotčenými 
orgány dohodnut již v roce 2010. Z výše uvedeného je zřetelné, že rozvoj obce Ponětovice nebude 
dopravními koridory zásadně omezen.

26. Případné negativní důsledky v budoucnu realizované stavby mohou být řešeny (a na přípustnou míru 
eliminovány) v navazujícím územním plánu a dále navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení) 
Zásady územního rozvoje a územní plán pouze fakticky otevírají prostor pro to, aby tato řízení mohla 
být v budoucnu vedena. Tvrzení podatele o snížení atraktivity obce a jejím vylidňování je pouhou 
domněnkou a tvrzením podatele, bez uvedení důvodů, které podatele k této domněnce vedou. 
K uváděnému snížení kupní ceny nemovitostí vlivem JZT lze na základě výš uvedeného konstatovat, že 
není předmětem řešení ZÚR JMK, proto lze tento bod považovat za nerelevantní. Z předchozího bodu 
tohoto odůvodnění navíc vyplývá, že všechny dotčené obce nemají zásadním způsobem omezeny 
možnosti rozvoje. S přihlédnutím k blízkosti Brna a zlepšení dopravního spojení nelze očekávat snížení 
kupní ceny nemovitostí ani vylidňování obcí.

27. , 28. V bodech 27 a 28 podatel konstatuje, že není možné přijmout závěr hodnocení HIA, že realizací 
ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno, když se předpokládají značné 
dopady na obyvatele, a dále namítá, že v rozporu se závěry HIA ZÚR JMK neuvádí požadavek na 
prověření problémových území (oblast kolem Troubska a Ostopovic a Šlapanicko) v seznamu 
územních studií. 

V závěrech HIA k ZÚR JMK je uvedeno, že jako značně problematická z hlediska vlivů na veřejné zdraví 
se jeví kumulace záměrů zejména v lokalitách Bosonohy – Troubsko – Ostopovice a v prostoru 
Šlapanicka. Na str. 165 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území je uvedeno: „V těchto 
lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů
a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto 
resortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. 
Další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví“. Z citovaného 
textu je zřejmé, že hodnocení HIA požaduje zpracovat podrobnou studii (resortní podklad) a posoudit
v ní očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území pouze předpokládá, že by měla být zpracována územní studie; tento požadavek však do 
ZÚR JMK promítnut není, protože případná nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve 
ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní 
studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech rozvojových záměrů v území. Tato 
podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit s předpokládanou 
kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách v území (v 
projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn
v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně 
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plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to 
nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

Uvedená resortní studie umožní jednak volit konkrétní řešení včetně všech MÚK v rámci koridoru 
stanoveného ZÚR JMK s nejmenšími dopady na obyvatelstvo a současně vytvořit podklad pro 
přípravu opatření. Pro konkrétní modelování vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví pak budou 
určující metodiky použité v rámci zpracování souhrnné studie včetně konkrétních opatření pro 
zmírnění negativních vlivů na okolí.

Dále dodáváme, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká 
bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době 
realizace jednotlivých záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. 
technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době 
realizace záměrů. 

29. Podatel namítá, že prosazováním některých záměrů v ZÚR JMK, zejména mimoúrovňových křižovatek 
JZT (MÚK JZT/D1/R43 – Bosonohy a MÚK JZT/R52/JT – Modřice), či MÚK D1×JVT, které nelze žádným 
způsobem odhlučnit dojde ke vzniku nepřijatelné úrovně rizika u části obyvatel JMK. Dále se 
domnívá, že v SEA nebyly vyhodnoceny vlivy samotných MÚK, ale pouze silnice jako takové.

Součástí dokumentace posouzení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (dále jen SEA) je hodnocení vlivů 
na veřejné zdraví (dále jen HIA). ZÚR JMK se zabývá problematikou obou MÚK v HIA v rámci 
hodnocení dopravních koridorů, jejichž součástí jsou MÚK. 

Problematika MÚK Bosonohy je v HIA uvedena v kapitola 4.4.15.1., kde je v souvislosti s MÚK 
Bosonohy uvedeno:

„Bosonohy – Troubsko – Ostopovice V lokalitě mezi obcemi Troubsko a Ostopovice a brněnskou 
městskou částí Bosonohy nastávají pravděpodobně nejvýznamnější vlivy kumulace záměrů silničních 
staveb v rámci celého Jihomoravského kraje. Jak je patrné z následujícího obrázku, střetávají se zde tři 
záměry: rozšíření dálnice D1 (D8), silnice R43 ve variantě bystrcké (D1-A) a jihozápadní tangenta (D10-
A, D10-B…)

… Oblast s kumulací uvedených vlivů zasahuje na území obcí Troubsko a Ostopovice a městské části 
Brno – Bosonohy. V poměrně sevřeném prostoru bude vybudována mimoúrovňová křižovatka, kterou 
bude dle dostupných podkladů (19) projíždět více než 100 tisíc vozidel denně. 

Je nutno předpokládat, že realizace uvedených záměrů bude spojena s poměrně významným imisním
a zejména hlukovým zatížením obyvatel. Tato situace, pokud by nebyla dále řešena, by mohla vést až 
ke znemožnění realizace některých záměrů z důvodu překročení limitů stanovených právními předpisy. 
Současně je však nutno konstatovat, že dostupné podklady neumožňují souhrnnou zátěž přesně 
kvantifikovat, předkládané hodnocení k tomu ani není svým charakterem určeno, neboť se zde jedná
o zcela konkrétní lokální problém, který by měl být řešen v územním detailu již na úrovni konkrétní 
situace silničních těles a podrobného návrhu opatření k ochraně dotčených obyvatel.

Lze proto pouze doporučit, aby pro lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice byla vypracována 
podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti
s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti. 
Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 
stavebního zákona.“

Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví v souvislosti s MÚK Bosonohy shrnuje kapitola 5 HIA, kde 
je k předmětné problematice konstatováno následující:
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„jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména o lokality Bosonohy-Troubsko-Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto 
lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů
a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto 
rezortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. 
Další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví.“

Z uvedeného vyplývá, že lokalita, ve které se nachází navrhovaná MÚK Bosonohy byla v ZÚR JMK 
identifikována jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. HIA doporučuje situaci řešit 
samostatnou studií – podrobněji viz bod 31.

Problematikou MÚK Modřice se zabývá HIA v kap. 4.4.15. kde je uvedeno, že pro dotčenou oblast již 
byla dříve vypracována souhrnná územní studie, která obsahuje i rozptylovou studii, hlukovou studii
a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, která umožnila volit variantu s nejmenšími dopady na 
obyvatelstvo a současně i pro tuto variantu vytváří podklad pro přípravu protihlukových opatření. 
Zpracování územní studie pak umožnilo najít nejvhodnější řešení z hlediska vlivů nových staveb na 
obyvatelstvo a také odlehčit stávající silně zatížené území obytné zástavby.

Metodika hodnocení a použité podklady HIA jsou součástí kap. 4.2. 

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatelé SEA a HIA se zabývali problematikou MÚK Brno – Bosonohy
a MÚK Modřice na obyvatelstvo v podrobnosti příslušející zásadám územního rozvoje. V případě, kdy by 
se v navazujících řízeních nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací 
konkrétních záměrů, která by rizika snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR 
JMK záměr přehodnotit.

Lokalita MÚK D1xJVT nenáleží dle 2. Návrhu ZÚR JMK do lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. 
Dle shrnutí kap. 4.4.7.3. Vliv záměrů ZÚR JMK – Jihovýchodní tangenta aktivní varianta řešení je 
příznivější, a to jak v případě hlukové, tak imisní zátěže a pokračování úseku směrem na východ bude 
mít na obyvatelstvo minimální dopad vzhledem k minimální lokalizaci zástavby poblíž plánované trasy.
V lokalitě MÚK D1xJVT je JVT vymezena jako územní rezerva, která má dle článku (189) textové části 2. 
Návrhu ZÚR JMK vytvořit podmínky pro územní rezervy ploch a koridorů s cílem prověřit možnosti 
budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo 
podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Dle úkolů pro území plánování obsažených v témže článku 
musí být při prověřování možnosti budoucího využití územní rezervy zohledněny podmínky 
minimalizace vlivů na obytnou funkci a minimalizace střetů s limity využití území. Z výše uvedeného 
vyplývá, že vlivy MÚK D1xJVT mohou být řešeny až v rámci prověření koridoru územní rezervy JVT, 
které upřesní parametry koridoru JVT ústící do navrhované MÚK.

30. V bodě 30 podatel konstatuje, že podkladem pro hodnocení záměru JZT byla v HIA Územní studie 
oblasti Jihozápadně města Brna, která je vnitřně rozporná a uvádí citace ze strany 66 a 67, kterými 
podporuje tvrzení, že aktivní varianty JZT nejsou z hlediska České republiky průchodné. V případě 
tohoto bodu č. 30 se námitka týká veřejného zdraví - vlivů JZT na kvalitu ovzduší. ZÚR JMK prověřily 
záměr JZT komplexně, přičemž jedním z hledisek bylo Hodnocení vlivů na veřejné zdraví vypracované
v rámci dokumentace HIA. HIA v závěru hodnocení záměrů ZÚR JMK – JZT a JT uvádí, že z porovnání 
„aktivních“ variant je jako vhodnější hodnocena varianta Modřická, a to z hlediska imisní zátěže PM10, 
NO2 i z hlediska hlukové zátěže, avšak jak varianta Modřická, tak i varianta Želešická jsou považovány
z hlediska vlivů na veřejné zdraví za přípustné viz HIA kap. 4.4.7.2. - Shrnutí. S ohledem na uvedené lze 
konstatovat, že 2. Návrh ZÚR JMK na základě hodnocení vlivů na veřejné zdraví prověřil JZT ve variantě 
Modřické jako variantu dle závěrů HIA přípustnou; proto vymezení takové varianty nepovažujeme za 
protizákonné. 
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31. K tvrzení podatele, že s největší pravděpodobností v SEA nebyly hodnoceny vlivy samotných křižovatek 
(uvedených v předchozím bodě 29) lze konstatovat, že HIA se problematikou mimoúrovňových 
křižovatek zabývá v rámci hodnocení dopravních koridorů, jejichž součástí předmětné křižovatky jsou,
v podrobnosti zásad územního rozvoje, viz kapitola 4.4.7. a 4.4.15. HIA. Pro oblast Modřic, jejíž součástí 
je křižovatka MÚK JZT/R52/JT – Modřice byla podkladem již vypracovaná rozptylová studie, hluková 
studie a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, oblast Modřic nebyla ve 2. Návrhu ZÚR JMK z hlediska 
vlivů na životní prostředí identifikována jako problémová. Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví
v souvislosti s koridory JZT a JVT shrnuje kapitola 5 HIA, kde je k předmětné problematice konstatováno 
následující:

„Jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména o lokality Bosonohy-Troubsko-Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto 
lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů
a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto 
rezortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. 
Další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví.“

Z uvedeného vyplývá, že lokality, ve které se nacházejí navrhované mimoúrovňové křižovatky, byly
v ZÚR JMK identifikovány jako lokality s výraznou kumulací záměrů v území. HIA požaduje situaci řešit 
samostatnou studií (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. 
Mimoúrovňové křižovatky lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu 
včetně návrhu opatření, v podrobnosti, která však není a ani nemůže být předmětem řešení ZÚR JMK 
ve smyslu stavebního zákona. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území 
předpokládá, že by měla být zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut 
není, protože případná nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. 
Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením 
očekávané zátěže při realizaci všech rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem 
zohledněna a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných 
záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR 
JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona 
pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo 
jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat zpracování územní studie 
kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

32. Podatel uvádí, že u dalších lokalit (Moravany, Nebovidy, Želešice, Ponětovice, Šlapanice, Jiříkovice či 
Blažovice) lze po realizaci záměrů ZÚR JMK očekávat zvýšení hluku nad úroveň povolenou českými 
právními předpisy. V případě obcí Moravany, Nebovidy a Želešice se ZÚR JMK dotýká území těchto obcí 
koridorem JZT (D10) ve variantě Modřické, která byla v HIA hodnocena jako přípustná. V kap. 4.4.7 HIA 
je k hlukové zátěži způsobené JZT a JT konstatováno, že podle platné legislativy je nutné podél nové 
silnice realizovat taková opatření, která u veškeré obytné zástavby zajistí splnění limitů 60 dB ve dne
a 50dB v noci. Ve výsledku ke vzniku rizika nebude docházet, a jako nadlimitní zůstanou pouze některé 
oblasti podél současných silnic. V případě realizace stavby JZT je nedodržení úrovně hluku nad úroveň 
povolenou právními předpisy nepřípustné. Tak, jako v bodě 29. lze konstatovat, že v případě, že by se
v navazujících řízeních nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací 
konkrétních záměrů, která by rizika snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR 
JMK záměr přehodnotit.

V případě dalších obcí (Ponětovice, Šlapanice, Jiříkovice a Blažovice) je nutno konstatovat, že tyto 
spadají do lokality s výraznou kumulací záměrů v území Šlapanicko a vztahují se na ně tedy podmínky 
uvedené v předcházejícím bodě tohoto odůvodnění.

33. Podatel v rámci bodu 33 konstatuje, že nebyl dostatečně uvažován a vyhodnocen záměr rozšíření letiště 
Brno – Tuřany, která přispěje ke zvýšení hlučnosti – došlo k nedostatečnému zohlednění hluku z letecké 
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dopravy v rámci kumulace negativních efektů záměrů v prostoru od Modřic po Šlapanice. K bodu 33 lze 
konstatovat, že do ZÚR JMK je zapracována Modernizace letiště Brno – Tuřany dle článku (129), která 
zohledňuje rozvoj letiště Brno – Tuřany na základě dohody mezi Statutárním městem Brnem
a Jihomoravským krajem v rámci zpracování podkladu „Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno 
– Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice“, který je uveden v seznamu podkladů v příloze č. 2 Zadání ZÚR 
JMK. Bod 33 směřuje k hodnocení záměrů ZÚR JMK na veřejné zdraví, kterým se zabývá HIA. HIA v kap. 
4.4.12 Rozvoj letiště Brno - Tuřany vyhodnocuje vliv předmětného záměru na kvalitu ovzduší a hluk. 
V závěru v kap. 5 HIA je k uvedenému záměru uvedeno, že „…navýšení provozu letiště bude spojeno
s nárůstem počtu obyvatel vystavených hlukové zátěži.“ Zmíněné působení kumulativních vlivů záměrů 
ZÚR JMK na životní prostředí je třeba vnímat ve spojitosti s oblastí Šlapanicka. Podmínky pro lokality
s výraznou kumulací záměrů (tedy i pro oblast Šlapanicka) jsou uvedené v předcházejících bodech 27., 
28. a 31. tohoto odůvodnění.

Dodáváme, že požadavek na pořízení územní studie (která by zohlednila výsledky resortní studie 
posuzující očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů) nelze v ZÚR JMK stanovit, protože není znám 
rozsah území dotčený kumulací všech záměrů; rozsah řešeného území určí až resortní studie, jejíž 
pořízení bude jednou z podmínek pro rozhodování o změnách v území. 

34. Podatel v tomto bodě konstatuje, že ZÚR JMK neumožňuje dostatečný rozvoj a podporu železniční 
dopravy a nedostatečně podporují veřejnou dopravu. 2. Návrh ZÚR JMK řeší koridory pro železniční 
dopravu v kap. D.1.2 Železniční doprava v bodě (102)-(119), v kap. D.1.5 řeší integrovaný dopravní 
systém v bodě (126)-(127). 2. Návrh ZÚR JMK zahrnuje jak konvenční tratě (příkladně Nová Přerovská 
trať, Sokolnice zdvojkolejnění, Boskovická spojka, Křenovická spojka,…), tak i regionální tratě (trať 
Hrušovany u Brna – Židlochovice, trať Šakvice – Hustopeče,…), Železniční uzel Brno a severojižní 
kolejový diametr jako nosný záměr veřejné dopravy v Brněnské aglomeraci. Dále 2. Návrh ZÚR JMK řeší
v kap. D.5 územní rezervu pro prověření možnosti budoucího využití a umístění koridoru 
vysokorychlostní dopravy (železniční) v bodě (190)-(192). Lze konstatovat, že ZÚR JMK zohledňuje 
řešení, která podporuje jak železniční dopravu, tak i hromadnou veřejnou dopravu v kraji. ZÚR JMK 
vytváří předpoklad pro rozvoj jak železniční, tak hromadné veřejné dopravy. Jejich využívání neřeší 
územní plánování.

35. Podatel v tomto bodě zpochybňuje způsob řešení ZÚR JMK, včetně části Vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území a řešení dokumentace SEA. Odůvodnění námitky je v tomto bodě 
formulována obecně, neobsahuje ani věcnou argumentaci k ZÚR JMK ani řádné zdůvodnění tvrzení, 
které předkládá. ZÚR JMK prověřily záměry ve smyslu stavebního zákona, jeho přílohy č. 1 a předpisů 
souvisejících na základě všech požadovaných hledisek komplexně, přičemž hodnocení vlivů na životní 
prostředí bylo jedním z mnoha kritérií hodnocení – viz celkové hodnocení SEA na str. 257 kap. A.10.6. 
Vyhodnocení variant řešení. Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje záměry, které byly 
vyhodnoceny v rámci komplexního hodnocení jako nejvýhodnější, tím zdůrazňujeme, že hodnocení 
vlivů na životní prostředí není jediným kriteriem výhodnosti varianty, ale jedním z mnoha kriterií, které 
je třeba posuzovat ve vzájemném spolupůsobení na udržitelný rozvoj území. K problematice námitky lze 
konstatovat, že ZÚR JMK jsou posouzeny z hlediska jejich vlivů na udržitelný rozvoj území komplexně
i s posouzením sociálního a environmentálního pilíře (viz Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území, Oddíl E). 

Podatelé obecně konstatují, že vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je zpracováno 
způsobem, který marginalizuje vlivy plánovaných záměrů na životni prostředí a veřejné zdraví a naopak 
nepřiměřeně nadhodnocuje jejich údajný a nepodložený přínos. K tomuto velmi obecnému a v podání 
nepodloženému konstatování uvádíme, že hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace 
SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentace HIA je součástí dokumentace SEA. Ve smyslu § 159 
odst. 1 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 
územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných 
zájmů a za jejich koordinaci. V rámci společného jednání o 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 
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stavebního zákona bylo takové řešení dohodnuto s dotčenými orgány. Správnost zpracování SEA 
potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které jako příslušný orgán dle § 21 písm. l) zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydalo ke 2. Návrhu ZÚR JMK, včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, souhlasné stanovisko č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Dokumentace SEA je hodnocením koncepčním. Z hlediska koncepčního jsou vymezené koridory 
hodnoceny kladně z důvodu odvedení tranzitní dopravy mimo silně zatížené komunikace, které 
prochází silně urbanizovanými prostory (obytnou zástavbou). V souladu se stavebním zákonem dojde
k následnému zpřesnění koridoru v územních plánech dotčených obcí a trasy pro tangenty budou 
následně posouzeny v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. U navržených koridorů je realizace záměru možná pouze v případě zajištění 
dodržení (nepřekročení) limitů pro hlukovou a imisní zátěž obyvatelstva, územní rezerva JVT slouží jako 
ochrana území před tím, aby zde byly realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí 
využití pro silnici.

S ohledem na výše uvedené vypořádání všech namítaných bodů nelze považovat zpochybnění 
2. Návrhu ZÚR JMK včetně části Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a řešení dokumentace 
SEA za opodstatněné.

36. Podatel napadá nevhodnost koncepce rozvoje silniční infrastruktury dle ZÚR JMK z hlediska 
ekonomického a požaduje prověřit levnější dopravní řešení, které je dle podatele dostatečně efektivní,
a to řešení dle studie Ing. Strnada. Podatel nespecifikuje problém, který by se vztahoval k území obce 
Ostopovice, považujeme bod v této části za nerelevantní. Lze konstatovat, že koncepce silniční 
infrastruktury ve variantách byla prověřována na základě podkladů uvedených v příloze č. 2 Zadání 
zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, schváleného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 
25.02.2010, přičemž jedním z podkladů je Posouzení ing. Strnada nazvané „Alternativní koncepce 
komunikační sítě v širším okolí brněnské aglomerace“ (Ing. Strnad, leden 2007). ZÚR JMK prověřily 
návrh silniční sítě kraje ve variantách a vyhodnotily optimální variantu jako nejvhodnější. Předmětná 
JZT je nezbytnou součástí optimální varianty. Ing. Strnad v rámci předmětného materiálu porovnává 
variantu tzv. oficiální a variantu tzv. alternativní. Ve variantě alternativní, která dle posouzení Ing. 
Strnada vyšla ekonomicky výhodněji, než varianta oficiální, lze vysledovat absenci některých silnic, které 
jsou jmenovány jako prioritní záměry v Programu rozvoje Jihomoravského kraje do roku 2013, 
schváleného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 29.04.2010 (příkladně JZT, silnice R52). Program 
rozvoje Jihomoravského kraje je strategickým materiálem kraje, který je nutno v ZÚR JMK respektovat. 
Dále viz bod 7.

37. K požadavku podatele, který navrhuje u dalších silničních záměrů mimo tangenty (např. dálnice D1 – její 
rozšíření), aby negativní vlivy z nich plynoucí byly řešeny již ve fázi ZÚR JMK vhodnými doprovodnými 
opatřeními (např. zelené valy na snížení prašnosti a opatření proti hluku) lze konstatovat, že s ohledem 
na měřítko a podrobnost zásad územního rozvoje plynoucí ze stavebního zákona a předpisů 
souvisejících, nelze požadavku vyhovět. Požadovaná opatření jsou předmětem řešení územního plánu
a následných povolovacích řízení (územní řízení a stavební řízení), včetně posouzení vlivů záměru na 
životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v dokumentaci EIA. 

38. V bodě 38 odůvodnění předmětné námitky podatel namítá, že podle jeho názoru jsou stanoviska 
dotčených orgánů neúplná, dostatečně nereflektují řešení navrhované ve 2. Návrhu ZÚR JMK
a nedostatečně hájí zákonem svěřené zájmy. Podatel proto navrhuje revizi a doplnění těchto stanovisek 
ve smyslu argumentů, které uvedl ve výše vypořádaných bodech své námitky. Podatel v tomto bodě 
neuvádí, v čem spatřuje neúplnost a nezákonnost stanovisek. 

39. V bodě 39 odůvodnění předmětné námitky podatel namítá, že ve stanovisku MŽP chybí požadavek na 
posouzení variant koncepcí dálniční sítě v Jihomoravském kraji a ve stanovisku Krajské hygienické 
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stanice chybí vyvození závěrů na základě faktů zjištěných v HIA a SEA ve vztahu k lokalitám s výraznou 
kumulací záměrů a požadavek na jednoznačné prokázání, že po realizaci záměrů bude možné dodržet 
příslušné hygienické limity. Dále podatel namítá, že stanovisko MŽP č.j. 64332/ENV/10 ze dne 
26.07.2010 (body 10 a 22) není ZÚR JMK dostatečně reflektováno, neboť území dotčené záměry JZT, JT
a JVT spadá pod oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, a proto není možné do tohoto území umísťovat 
další významné zdroje znečištění ovzduší. K tomuto stanovisku MŽP je třeba uvést, že bylo dohodnuto
s dotčeným orgánem (vypořádání stanoviska s MŽP bylo podepsáno ze strany dotčeného orgánu dne 
24.01.2011) s těmito závěry:

bod 10 – z hlediska ochrany ovzduší (§ 43 písm. l zákona č. 86/2002 Sb.) jsou všechny varianty JZT 
přijatelné, ve 2. Návrhu ZÚR JMK jsou podmínky ochrany ovzduší u předmětných záměrů obsaženy
v „Kritériích a podmínkách pro rozhodování o změnách v území“, případně v „Úkolech pro územní 
plánování“

bod 22 – body 21 až 22 stanoviska MŽP jsou upozorněním. Odůvodnění - protože dotčený orgán neuvedl 
zmocnění k uplatnění bodů 21 a 22 stanoviska, lze tyto body vypořádat jako upozornění DO. 
Problematika bude řešena podrobně v procesu EIA. DO s výše uvedeným upřesněním souhlasí; 

Nelze tedy konstatovat, že stanovisko MŽP č.j. 64332/ENV/10 ze dne 26.07.2010 není ZÚR JMK 
reflektováno, když je s příslušným dotčeným orgánem jeho stanovisko písemně dohodnuto.

Stanoviska dotčených orgánů jsou ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona závazným 
podkladem pro opatření obecné povahy vydávaná podle tohoto zákona, a proto orgánu územního 
plánování nepřísluší jejich přezkum. Protože zástupci dotčených orgánů při veřejném projednání 
neuplatnili na závěr své stanovisko k připomínkám a námitkám, pořizovatel pro další postup
v pořizování využil rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20.01.2010 č. j. 1 Ao 2/2009 – 86, bod 
(17) dotýkající se problematiky pořizování územně plánovací dokumentace: „Nejvyšší správní soud
v rozsudku ze 07.01.2009, č. j. 2 Ao 2/2008 – 62 uvedl, že stanoviska dotčených orgánů jsou závazným 
podkladem pro územní plán, jejich přezkum však není možný postupem předvídaným pro odvolací řízení
v § 149 správního řádu z roku 2004 (zákon č. 500/2004 Sb.). Před rozhodnutím o námitkách směřujících 
proti stanovisku dotčeného orgánu je proto třeba dát dotčeným orgánům možnost se k námitkám 
vyjádřit, zejména pokud tato stanoviska byla důvodem změn, proti nimž námitky směřují. Stanovisko 
dotčeného orgánu ke vzneseným námitkám pak musí být uvedeno odpůrcem v odůvodnění rozhodnutí
o jeho námitce“. Na základě výše uvedeného pořizovatel obeslal příslušné dotčené orgány se žádostí
o vydání vyjádření k podaným námitkám (obsaženým v bodě 39). 

Protože požadavky na posouzení variant koncepcí dálniční sítě v Jihomoravském kraji i požadavky na 
reflektování stanoviska pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se dotýkají vlivů koncepce na životní 
prostředí, zaujalo k nim MŽP postoj v rámci stanoviska MŽP vydaného podle zákona 100/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, k vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na životní prostředí (stanovisko 
SEA). V tomto stanovisku Č.j.: 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011, MŽP vydalo souhlasné stanovisko ke 2. 
Návrhu ZÚR JMK a v části Podmínky stanoviska, část A nepožaduje posouzení variant koncepcí dálniční 
sítě v Jihomoravském kraji, jak je uplatňováno v námitce ani neukládá další podmínky pro oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší.

KHS JMK ve stanovisku KHSJM 18614/2011, ze dne 04.05.2011 k problematice lokalit s výraznou 
kumulací záměrů uvedlo mimo jiné následující: K problematice úrovně posouzení vlivu ZÚR JMK na 
veřejné zdraví opakovaně deklarované v odůvodnění námitky se vztahuje podmínka č. 2 stanovená
v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního zákona ve výrokové části stanoviska KHS JMK ke 2. 
návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20.7.2010 vydaného pod číslem jednacím 
6726/2009/BM/odb_HOK … Citovaná podmínka směřuje k naplnění závěrů a doporučení vyplývajících
z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území a 
z přílohy č. 3 této části, tj. Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví … vzhledem k tomu, že dle závěrů 
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HIA dostupné podklady neumožnily v době zpracování souhrnnou zátěž přesně kvantifikovat, 
požadovala KHS JMK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje respektovat závěry
a doporučení stanovená ve 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelné území a v příloze HIA s tím, že 
zcela reálně lze předpokládat, že po vydání ZÚR JMK, které vymezí koridory a plochy konkrétních 
záměrů, bude zahájeno jejich upřesnění v navazujících územně plánovacích dokumentacích a při 
předrealizační (projektové) přípravě záměrů, čímž bude na základě predikovaného řešení umožněno 
zpracování v HIA doporučené podrobné rozptylové a hlukové studie a následné prověření řešení 
vybraných problémů územní studií. V návaznosti na konstatování, že realizací ZÚR JMK jako celku 
nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno, KHS JMK odkazuje na výše uvedené, na část 5 HIA a na 
související části HIA a ZÚR JMK deklarující nutnost eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících
s realizací záměrů. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že KHS JMK, jako dotčený orgán na úseku veřejného zdraví, nepožaduje 
jednoznačné vyvození závěrů k lokalitám s výraznou kumulací záměrů, zejména protože dostupné 
podklady neumožnily v době zpracování souhrnnou zátěž přesně kvantifikovat, a souhlasí s řešením
u lokalit s výraznou kumulací záměrů v území 2. Návrhu ZÚR JMK. 

Na základě písemně dohodnutého stanoviska MŽP č.j. 64332/ENV/10 ze dne 26.07.2010 a na základě 
stanovisek dotčených orgánů k dalším požadavkům podatele obsaženým v tomto bodě námitky se 
tento bod námitky zamítá.

40. K bodu odůvodnění, že stanovisko MMR dle § 38 stavebního zákona je nedostatečné, neboť 
pořizovatele neupozorňuje na nedostatky ZÚR JMK a ani na nesoulad s PÚR 2008 je nutno konstatovat, 
že se nejedná o stanovisko dotčeného orgánu ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, které je 
závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávaná podle tohoto zákona, ale jedná se
o stanovisko ministerstva jako ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování, tedy 
„nadřízeného orgánu“. U tohoto stanoviska tudíž není možný přezkum podle správního řádu. Jak je 
zřejmé z předchozích bodů tohoto odůvodnění a ze stanoviska MMR, ZÚR JMK je v souladu s PÚR 2008. 

Závěr:

Body uvedené v závěru jsou shrnutím již výše vypořádaných bodů obsažených v podání. Odůvodnění se 
všemi body závěru zabývá ve výše uvedeném textu, neboť tyto se prolínají s obsahem bodů odůvodnění 
námitky. V obecné části a dále v bodech 1 – 40 odůvodnění bylo na všechny body námitky reagováno.

Námitka obce Sudice (K099)

Námitka obce Sudice, se sídlem Sudice 164, 680 01  Boskovice, zaevidovaná na podatelně Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 54479/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, se 
zamítá.

Odůvodnění: 

Předmětné podání obce Sudice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené.

Vzhledem k tomu, že předmětné podání neobsahuje výslovnou formulaci námitky, která by byla oddělena 
od jejího odůvodnění, jak to předpokládá § 39 odst. 2 stavebního zákona, bylo nutné je posoudit podle 
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obsahu. Text předmětného podání byl rozčleněn do 6 bodů, z jejichž obsahu bylo možné dovodit, že 
námitka směřuje proti koridoru rychlostní silnice R43, tak jak byl tento záměr vymezen ve 2. Návrhu Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh ZÚR JMK“). Jednotlivé body předmětného 
podání byly vyhodnoceny jako odůvodnění této námitky a byly vypořádány následovně:

1. Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority 
územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. V souladu
s charakterem území kraje a se strukturou jeho osídlení Priority v bodech 1 až 17 zpřesňují obecné cíle
a úkoly územního plánování podle stavebního zákona a republikové priority územního plánování podle PÚR 
ČR 2008. Udržitelný rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek 
pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není 
závislý pouze na možnosti či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. 

Vzhledem k tomu, že obec neuvádí důvody rozporu 2. Návrhu ZÚR JMK se základními cíli územního 
plánování, nelze na námitku v tomto bodě konkrétněji reagovat. Z tohoto bodu námitky rovněž není 
zřejmé, jakým způsobem by mohla být obec poškozena. Požadavek na opakované pořizování ZÚR JMK lze 
tedy považovat za neodůvodněný.

2. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, ve všech 
případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. 
Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové 
superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“ 
dokumentace SEA.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části HIA jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá jako nástrojů hodnocení zdravotního rizika, kterými jsou odhad 
expozice, charakterizace rizika atd. V žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí 
být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno v kap. 4.4.4. „Rychlostní silnice R43 v úseku Černá Hora – hranice 
kraje“ dokumentace HIA.

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, který je autorizovanou osobou a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Výsledné řešení ZÚR JMK bylo potvrzeno vydaným souhlasným stanoviskem Ministerstva životního 
prostředí ke 2. Návrhu ZÚR JMK vydané podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
(stanovisko SEA) č.j.: 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011. 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 29.04.2011 vydaným pod zn. KHSJM 17918/2011 uvedla cit.:

„Námitka na pochybení zpracovatele ZÚR, SEA a HIA se netýká KHS JmK, nicméně KHS JmK cítí potřebu se
k předmětné námitce vyjádřit.
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ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru. Proto se při strategickém hodnocení nepracuje s hygienickými limity hluku, ale
s prokázanými vlivy hluku na veřejné zdraví jako je rušení spánku v noci, kardiovaskulární riziko atd. 

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). 

Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního 
plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a o 
jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

V návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat možnosti stavebně – technických 
resp. technologických řešení konkrétního záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměru. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, 
případně jiná protihluková opatření, budou hlukové limity splněny, a to v návaznosti na očekávanou 
hlukovou zátěž, v současné době nespecifikovatelnou. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů,
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při realizaci záměrů připustit nesplnění požadavků právních 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

Dále KHS JmK odkazuje na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů, HIA a ZÚR deklarující 
nutnost eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací konkrétních záměrů, mj. na úkoly 
pro územní plánování případně kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené pro 
předmětné záměry v části D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch
a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury, ÚSES a územních rezerv 2. Návrhu ZÚR JMK.“

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (vlivy hluku) 
zabývali v podrobnosti odpovídající ZÚR. Z výše uvedeného je zřejmé, že námitka obce je neoprávněná.

3. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí ve všech 
případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. 
Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové 
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superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“ 
dokumentace SEA.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části HIA jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá jako nástrojů hodnocení zdravotního rizika, kterými jsou odhad 
expozice, charakterizace rizika atd. V žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí 
být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno v kap. 4.4.4. „Rychlostní silnice R43 v úseku Černá Hora – hranice 
kraje“ dokumentace HIA.

Výsledné řešení ZÚR JMK bylo potvrzeno vydaným souhlasným stanoviskem Ministerstva životního 
prostředí ke 2. Návrhu ZÚR JMK vydané podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
(stanovisko SEA) č.j.: 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011. 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 29.04.2011 vydaným pod zn. KHSJM 17918/2011 uvedla cit.:

„Námitka na pochybení zpracovatele ZÚR, SEA a HIA se netýká KHS JmK, nicméně KHS JmK cítí potřebu se
k předmětné námitce vyjádřit.

V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). 

Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního 
plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a o 
jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

V návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, možnosti stavebně – technických 
resp. technologických řešení konkrétního záměru, nelze předjímat úroveň provozních parametrů dopravních 
prostředků, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost tohoto stanoviska KHS JmK odkazuje na ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, dle 
něhož se při výstavbě liniového zdroje znečišťování ovzduší vyžaduje zpracování rozptylové studie.“
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Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (znečištění 
ovzduší) zabývali v podrobnosti odpovídající ZÚR. Z výše uvedeného je zřejmé, že námitka obce je 
neoprávněná.

4. Nejvyšší správní soud rozsudkem č. 8 Ao 5/2010-149 ze dne 24.února 2011 potvrdil oprávněnost uvedení 
varianty rychlostní silnice R43 směrem na Moravskou Třebovou v ZÚR Pardubického kraje. V rozsudku 
mimo jiné NSS uvedl cit.: „ Z textu PÚR 2008 jednoznačně nevyplývá, že by se vláda chtěla odchýlit od již 
dříve sledovaného koridoru……..článek 121 PÚR 2008 stanovil úkol pouze pro MD, neupravoval však sám dvě 
varianty vedení koridoru R43, které by měly vliv na územní plánování………..doplnění názvu „Svitavy“ do 
bodu 121 PÚR 2008 je třeba interpretovat tak, že tu jde o úkol pro ústřední správní úřady (konkrétně pro 
MD), aby v součinnosti s MŽP a oběma dotčenými kraji byly k prověření možnosti směrování koridoru na 
Svitavy (neboť směrování na Moravskou Třebovou bylo prověřeno již v minulosti a také se stalo součástí 
dřívější převzaté územně plánovací dokumentace) opatřeny relevantní územně plánovací podklady. Teprve 
kladným výsledkem takového prověření by vznikl podklad, který by při další aktualizaci PÚR již umožnil uložit 
konkrétní úkol orgánům územního plánování….“

V souvislosti s úkolem vyplývajícím z Politiky územního rozvoje ČR 2008, která ukládá MD v součinnosti
s MŽP a dotčenými kraji v čl. (121) prověřit možnosti připojení R43 v prostoru Svitavy, zajistilo ŘSD
z pověření MD zpracování vyhledávací studie „Rychlostní silnice R43 Černá Hora (Svitávka) – Svitavy 
(Litomyšl) R35“, podrobně viz odůvodnění k bodu 5 námitky. 

Nejvyšší správní soud se problematikou vedení R43 směrem na Svitavy zabýval a dospěl k závěru, že 
Pardubický kraj při pořizování ZÚR Pardubického kraje nepochybil. Z uvedeného vyplývá, že návrh vybrané 
varianty koridoru R43 v ZÚR JMK je plně v souladu se schválenou PÚR 2008 a současně koordinován
s navazujícím úsekem v Pardubickém kraji dle vydaných ZÚR Pardubického kraje. 

5. Koridor pro rychlostní silnici R43 byl ve 2. Návrhu ZÚR JMK (projednaném dle § 37 stavebního zákona
v červnu 2010) řešen ve variantách, tj. i ve variantě na Svitavy. Projektant v něm rozdělil koridor R43 do čtyř 
úseků (R43-1 – R43-4) s dílčími variantami:

- úsek R43-1 Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim

- úsek R43-2 Kuřim – Černá Hora

- úsek R43-3 Černá Hora – Svitávka/Olešnice (hranice kraje)

- úsek R43-4 Svitávka – Velké Opatovice/Horní Smržov – hranice kraje

Úsek R43-3 Černá Hora – Svitávka/Olešnice (hranice kraje) byl řešen ve dvou dílčích variantách ve variantě 
„Německá“ ozn. D3-A v koridoru Černá Hora – Svitávka a ve variantě „Diplomová práce – západní“ ozn. D3-
B v koridoru Černá Hora – Olešnice (hranice kraje). Úsek R43-4 Svitávka – Velké Opatovice/Horní Smržov –
hranice kraje byl řešen ve dvou dílčích variantách: ve variantě „Německá“ ozn. D4-A a ve variantě 
„Diplomová práce – východ“ ozn. D4-B. Na základě vyhodnocení předložených koncepčních variant R43
z hlediska dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky 
životního prostředí projektant jako výslednou variantu v 2. Návrhu ZÚR JMK doporučil variantu 
„Německou“ (D3-A) v koridoru Černá Hora – Svitávka a variantu „Německou“ (D4-A) v koridoru Svitávka –
Velké Opatovice – hranice kraje. 

V souvislosti s úkolem vyplývajícím z Politiky územního rozvoje ČR 2008, která ukládá MD v součinnosti
s MŽP a dotčenými kraji v čl (121) prověřit možnosti připojení R43 v prostoru Svitavy, zajistilo ŘSD
z pověření MD zpracování vyhledávací studie „Rychlostní silnice R43 Černá Hora (Svitávka) – Svitavy 
(Litomyšl) R35“. Studie byla projednávána v období červen až srpen 2010 se zástupci MŽP, příslušných 
odborů Jihomoravského kraje, Pardubického kraje, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a s obcemi, 
kterých se dotýkalo vedení navrhovaných variant směrem na Svitavy. K výsledkům této studie se zástupci 
MŽP a MD na jednání dne 16.09.2010 dohodli, že vyhledávací studie prokazuje nevýhodnost navržené trasy
R43 ve směru na Svitavy a odsouhlasili, aby nadále byla sledována varianta vedená směrem k připojení na
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R35 v prostoru Starého Města u Moravské Třebové. Bylo doporučeno řešení, které projednaly dotčené 
orgány MD a MŽP a jejich dohodu následně potvrdilo MMR souhlasem ke splnění úkolu PÚR ČR 2008. 

Na základě skutečností, které v době vydání stanoviska MŽP a MD k 2. Návrhu ZÚR JMK nebyly známy a 
v souladu s dohodou mezi MD a MŽP ze dne 16.09.2010 doplnilo MD stanovisko ke 2. Návrhu ZÚR JMK 
podáním pod č.j. 631/2010-910-UPR/1-Ma ze dne 25.10.2010. Pořizovatel následně doplnil do vypořádání 
stanoviska MŽP informace o prověření záměru dle úkolu z PÚR ČR 2008 a dohodl s MŽP následující: „ V ZÚR 
JMK bude nadále sledována varianta „Německá“, v úseku R43-3 (Černá Hora – Svitávka) označená D3-A a 
v úseku R43-4 (Svitávka – hranice kraje) označená D4-A.“ Vypořádání stanoviska MŽP bylo dohodnuto dne 
24.01.2011.

Ministerstvo dopravy ve svém vyjádření ze dne 25.10.2010 k výběru varianty R43 v úseku Svitávka – Velké 
Opatovice/Horní Smržov – hranice kraje uvedlo, že v souladu s úkolem z PÚR ČR 2008 byly na základě 
požadavku MŽP posouzeny a prověřeny varianty na Svitavy. Studie prokázala nevýhodnost varianty na 
Svitavy, poté MŽP odsouhlasilo další sledování varianty na Mor. Třebovou. 

Dle § 4 odst. 3 stavebního zákona mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat navazující stanoviska pouze 
na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se 
podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno. Vzhledem k tomu, že MD 
předmětnou studii projednávalo v období červen až srpen 2010 a výsledky studie byly známy v září 2010, 
lze považovat doplnění stanoviska MD ke 2. Návrhu ZÚR JMK podáním pod č.j. 631/2010-910-UPR/1-Ma ze 
dne 25.10.2010 za dostatečně odůvodněné. Bez závěrů, které vyplynuly ze studie, nebylo možné ze strany 
MD v době projednání 2. Návrhu ZÚR JMK dle §37 stavebního zákona (červen – červenec 2010) vydat 
stanovisko k výběru varianty předmětného úseku rychlostní silnice R43. 

6. Koordinace ZÚR JMK s navazujícím koridorem R43 je doložena vydanými Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje. Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudkem č. 8 Ao 5/2010-149 ze dne 24.února 2011 
potvrdil oprávněnost uvedení varianty rychlostní silnice R43 směrem na Moravskou Třebovou v ZÚR 
Pardubického kraje. V rozsudku mimo jiné NNS uvedl cit.: „ Z textu PÚR 2008 jednoznačně nevyplývá, že by 
se vláda chtěla odchýlit od již dříve sledovaného koridoru……..článek 121 PÚR 2008 stanovil úkol pouze pro 
MD, neupravoval však sám dvě varianty vedení koridoru R43, které by měly vliv na územní 
plánování………..doplnění názvu „Svitavy“ do bodu 121 PÚR 2008 je třeba interpretovat tak, že tu jde o úkol 
pro ústřední správní úřady (konkrétně pro MD), aby v součinnosti s MŽP a oběma dotčenými kraji byly
k prověření možnosti směrování koridoru na Svitavy (neboť směrování na Moravskou Třebovou bylo 
prověřeno již v minulosti a také se stalo součástí dřívější převzaté územně plánovací dokumentace) opatřeny 
relevantní územně plánovací podklady. Teprve kladným výsledkem takového prověření by vznikl podklad, 
který by při další aktualizaci PÚR již umožnil uložit konkrétní úkol orgánům územního plánování….“

Koridor pro rychlostní silnici R43 byl v 2. Návrhu ZÚR JMK (červen 2010) řešen ve variantách, tj. i ve variantě 
na Svitavy. Projektant v něm rozdělil koridor R43 do čtyř úseků (R43-1 – R43-4) s dílčími variantami:

- úsek R43-1 Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim

- úsek R43-2 Kuřim – Černá Hora

- úsek R43-3 Černá Hora – Svitávka/Olešnice (hranice kraje)

- úsek R43-4 Svitávka – Velké Opatovice/Horní Smržov – hranice kraje

Úsek R43-3 Černá Hora – Svitávka/Olešnice (hranice kraje) byl řešen ve dvou dílčích variantách ve variantě 
„Německá“ ozn. D3-A v koridoru Černá Hora – Svitávka (směr na Moravskou Třebovou) a ve variantě 
„Diplomová práce – západní“ ozn. D3-B v koridoru Černá Hora – Olešnice (hranice kraje) (směr na Svitavy). 
Úsek R43-4 Svitávka – Velké Opatovice/Horní Smržov – hranice kraje byl řešen ve dvou dílčích variantách: 
ve variantě „Německá“ ozn. D4-A (směr na Moravskou Třebovou) a ve variantě „Diplomová práce – východ“ 
ozn. D4-B (směr na Svitavy). Na základě vyhodnocení předložených koncepčních variant R43 z hlediska 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního 
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prostředí projektant jako výslednou variantu v 2. Návrhu ZÚR JMK doporučil variantu „Německou“ (D3-A)
v koridoru Černá Hora – Svitávka a variantu „Německou“ (D4-A) v koridoru Svitávka – Velké Opatovice –
hranice kraje. Informace o projednávaných variantách jsou uvedeny v kap. C.4.1 „Dopravní 
infrastruktura“ textu Odůvodnění 2.Návrhu ZÚR JMK. 

K variantě na Svitavy dodáváme, že tato má zásadní problémy s vedením přes území Pardubického kraje. 
Zásadním střetem s životním prostředím je průchod přes II. ochranné pásmo březovského vodního zdroje, 
sloužícího pro zásobování města Brna. Dále trasa zasahuje do dobývacího prostoru výhradního ložiska 
Březinka. 

Námitka obce, že varianta rychlostní silnice R43 na Svitavy nebyla posouzena, je tedy neoprávněná.

Námitka města Zbýšov (K102)

Námitka města Zbýšov, se sídlem Masarykova 248, 664 11  Zbýšov,zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011 pod č.j. JMK 54768/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, 
se zamítá. 

Odůvodnění:

Předmětné podání města Zbýšov bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „ Ve 2. Návrhu Zásad bod D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury jsou v bodu D.1.1 Silniční doprava v čl. 78 silnice i 23 Rosice – Zakřany dvě varianty stavby
a to: D15 – A varianta Severní, D15 – B varianta Jižní. Město Zbýšov souhlasí s variantou „Severní“ D15-A 
doporučuje ji k dalšímu jednání a současně Město Zbýšov nesouhlasí s provedením varianty „Jižní“ D15-B.“

Podle § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje podat pouze 
dotčené obce a zástupci veřejnosti, přičemž jakýkoli jiný subjekt může vůči návrhu zásad územního rozvoje 
uplatnit pouze své připomínky. Z tohoto důvodu bylo každé podání směřující vůči 2. Návrhu ZÚR JMK, které 
uplatnila dotčená obec nebo zástupce veřejnosti, vypořádáno jako námitka, ať už bylo míněno nebo 
nazváno jakkoliv. Podání jakéhokoliv jiného typu subjektu, odlišného od dotčené obce nebo zástupce 
veřejnosti, směřující vůči 2. Návrhu ZÚR JMK, z výše uvedeného důvodu bylo vypořádáno jako připomínka, 
ať už bylo míněno nebo nazváno jakkoliv. Ačkoliv tedy město Zbýšov označilo své podání jako připomínku, 
bylo toto podání posouzeno jako námitka v souladu s § 39 odst. 2 stavebního zákona. Zda je určité podání 
námitkou nebo připomínkou se totiž odvíjí od postavení dotčeného subjektu, nikoli od kvality nebo 
obsahových náležitostí podání (viz rozsudek NSS ze dne 28.03.2008, č.j. 2 Ao 1/2008-51, ve věci územního 
plánu obce Roudnice nad Labem). 

Z věcného hlediska je předmětné podání námitkou dotčené obce. Z textu § 39 odst. 2 stavebního zákona 
jednoznačně vyplývá, že určené subjekty mohou podat námitky proti návrhu zásad územního rozvoje. 
Předmětná námitka však nesměřuje proti 2. Návrhu ZÚR JMK, nýbrž v jeho prospěch. Úprava řízení
o zásadách územního rozvoje v § 39 až § 42 stavebního zákona, ani subsidiárně účinná úprava opatření 
obecné povahy v § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „správní řád“), výslovně neřeší způsob procesního vypořádání uplatněných námitek. Výkladem smyslu 
těchto zákonných ustanovení však lze dospět pouze ke třem alternativám: buď se námitce vyhovuje, nebo 
se námitka zamítne, anebo se námitce vyhovuje pouze částečně, přičemž ve zbylé části se zamítne. Pokud 
se tedy námitce uplatněné proti návrhu zásad územního rozvoje vyhovuje, ať už zcela nebo částečně, pak 
dojde k úpravě námitkou napadené části návrhu. Naopak, v případě námitky, která se zamítne, k úpravě 
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námitkou napadené části návrhu nedojde. Námitka, která směřuje ve prospěch návrhu zásad územního 
rozvoje, nenaplňuje svůj kontradiktorní účel očekávaný § 39 odst. 2 stavebního zákona, a proto je v rozporu 
se smyslem tohoto ustanovení. Námitce, která směřuje ve prospěch návrhu zásad územního rozvoje nelze 
vyhovět, protože na jejím základě nedojde k úpravě námitkou napadené části návrhu. Z tohoto důvodu se 
taková námitka zamítá a odůvodnění tohoto rozhodnutí směřuje k prokázání shody namítaného návrhu
s obsahem 2. Návrhu ZÚR JMK. 

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK při projednání podle § 37 stavebního zákona byla přeložka s obchvaty sídel silnice 
I/23 Rosice – Zakřany řešena ve variantách „Severní“ (D15-A) a „Jižní“ (D15-B). Na základě vyhodnocení 
předložených koncepčních variant koridorů I/23 Rosice – Zakřany z hlediska jejich dopravně inženýrských 
kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí projektant doporučil jako 
výslednou variantu variantu „Severní“ (D15-A). Dotčené orgány k předmětnému záměru neuplatnily při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona žádné požadavky. Na základě 
vypořádání stanovisek dotčených orgánů nebyla tedy vypuštěna žádná z variant. Zastupitelstvo 
Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami a doporučilo zvolit variantu „Severní“ (D15-A). Ve smyslu 
výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního 
zákona. 

Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku uvedlo, že při projednávání vyhledávací studie „Aktualizace studie 
tahu silnice I/23 hr. Jihočeského kraje – křižovatka D1 Kývalka“ nedošlo s dotčenými obcemi ke shodě ve 
výběru varianty. Stávající silnice I/23 je vedena průtahy měst a obcí a přeložka umožní odvedení dopravy
z průtahů sídel. Ministerstvo dopravy požaduje ponechání záměru v 2. Návrhu ZÚR JMK beze změn.

Předmětná námitka, podle které město Zbýšov souhlasí s variantou „Severní“ (D15-A) a nesouhlasí
s variantou „Jižní“ (D15-B), tudíž věcně nesměřuje proti vymezení koridoru rychlostní silnice R43 
ve 2. Návrhu ZÚR JMK, nýbrž v jeho prospěch.

Námitka obce Troubsko (K112)

Námitka obce Troubsko, se sídlem Zámecká 8, 644 41  Troubsko, zaevidované na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 54746/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, 
se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Troubsko bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Požadujeme z Návrhu ZÚR vypustit R43 v bystrcké trase.“

Text předmětného podání obce Troubsko byl rozčleněn do 77 bodů, přičemž v prvních dvou větách 1. bodu 
bylo uvedeno následující: „Požadujeme z Návrhu ZÚR vypustit R43 v bystrcké trase. Toto odůvodňujeme
v tomto a následujících bodech. …“. Tento text byl vyhodnocen tak, že vlastní námitka je obsažena pouze
v první větě 1. bodu předmětného podání obce Troubsko a ve zbývajícím textu těchto 77 bodů je již 
obsaženo pouze její odůvodnění.
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K bodu 1 odůvodnění námitky: 

Ve zbývajícím textu 1. bodu předmětného podání obce Troubsko je vlastní námitka odůvodněna tvrzením, 
podle kterého koridor trasy R43 vymezený v území města Brna, konkrétně městské části Bystrc, není
v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 20.07.2009 č. 929 o Politice územního rozvoje (dále jen 
„PÚR 2008“) a s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996 o hlavních 
směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (dále jen „TEN-T“).

Tzv. „Bystrcká“ varianta R43 byla vybrána po prověření a vyhodnocení všech známých variant této 
plánované rychlostní silnice. Průchod trasy v koridoru R43 prostorem Bystrce je z důvodu minimalizace vlivů 
motorového provozu na přilehlé obytné a rekreační území již v podrobnosti projektové dokumentace řešen 
zahloubením a překrytím trasy v délce cca 1,480 km. Také z tohoto důvodu byla tzv. „Bystrcká“ varianta R43 
vyhodnocena jako nejvhodnější z porovnávaných variant, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska 
hlukové zátěže, v dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „dokumentace HIA“), která je 
součástí dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“. 

Koridor kapacitní silnice R43 je v čl. 121 PÚR 2008 vymezen jako součást TEN-T. PÚR 2008
v rámci tzv. „Republikových priorit“, konkrétně ve svém čl. 23, stanoví také následující prioritu pro kapacitní 
silnice: „jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“. PÚR 2008 neobsahuje definici zde použitých pojmů „dostatečný 
odstup“ a „hlavní centrum osídlení“. Pro vyřešení tohoto výkladového problému nelze využít ani úpravu 
obsaženou v čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, protože zde byl použit jiný pojem „obchvaty hlavních městských 
center“ (angl.: „bypass the main urban centres“), kromě toho TEN-T také neobsahuje definici tohoto pojmu. 

Další komplikaci tohoto výkladového problému působí nejednoznačná terminologie užívaná v oficiálním 
českém znění TEN-T, jak bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Výše již bylo zmíněno, že např. 
anglické znění TEN-T, čili rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, obsahuje pojem „bypass the main 
urban centres“, který byl ve svém doslovném překladu „obchvaty hlavních městských center“ použit
i v původním českém znění tohoto dokumentu. Dne 26.08.2006 však vyšlo „Zvláštní vydání Úředního 
věstníku Evropské unie v českém jazyce“ (Úř. věst. L233, 26.8.2006, s. 36-36(CS)), kterým byla původní 
formulace „obchvaty hlavních městských center“ použitá v českém znění čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, 
změněna na formulaci „míjejí hlavní sídelní útvary“. Tuto změněnou formulaci ve své judikatuře použil
i Nejvyšší správní soud např. v rozsudku č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008, nebo např. v rozsudku 
č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011. Ani Nejvyšší správní soud však tento pojem nedefinoval. Platnost 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996 skončila dne 24.08.2010, 
přičemž ode dne 25.08.2010 vstoupilo v platnost rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 661/2010/EU ze dne 07.08.2010, vydané v Úředním věstníku Evropské unie dne 05.08.2010 (Úř. věst. 
L204, 5.8.2010, s. 1-129) (dále jen „přepracovaný TEN-T“). České znění tohoto „přepracovaného TEN-T“, 
vydané v Úředním věstníku Evropské unie, však nově ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b) znovu obsahuje 
formulaci „obchvaty hlavních městských center“.

Z obsahu výše citovaných rozsudků Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008
a č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011 vyplývá, že definování tohoto problematického pojmu se očekává 
od pořizovatele konkrétní územně plánovacích dokumentace. Ve druhém ze zde citovaných rozsudků je 
totiž uvedeno i následující: „Nejvyšší správní soud se domnívá, že posouzení souladu trasování silnice R43
s Politikou a s cit. rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady by mělo spíše náležet k procesu přijímání 
zásad územního rozvoje, jež mohou trasu silnice jako jediné vymezit. Bude též primárně na zvážení 
pořizovatele zásad, zda bude území obcí Drásov a Malhostovice považovat za „hlavní sídelní útvar“ ve 
smyslu cit. dokumentů.“.
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Pojem „hlavní městské centrum“, jako jedna ze dvou výše zmiňovaných formulací, které byly použity
v českém znění TEN-T, a pojem „hlavní centrum osídlení“ použitý v PÚR 2008, mají jeden společný prvek, 
který pro hledané osídlení nebo město vyjadřuje očekávaný charakter „centra“. Lze tedy dovodit, že v obou 
případech bylo těmito pojmy zamýšleno určit centra např. kultury, vzdělání, administrativy, politiky, 
obchodu, výroby a zaměstnanosti, což jsou charakteristiky, kterými lze přiléhavěji popsat např. město Brno, 
než např. obec Troubsko. Třetí pojem „hlavní sídelní útvar“, který je alternativně užívaný v českém znění 
TEN-T, je nezbytné uchopit za ten charakteristický znak, který mají všechny tři pojmy společný, a to je 
očekávaná vlastnost „hlavního“, ať už se jedná o „hlavní městské centrum“, „hlavní centrum osídlení“ nebo 
„hlavní sídelní útvar“. Z výrazu „sídelní“ by bylo možné dovozovat očekávání charakteristiky sídel 
obyvatelstva, ale stejně tak i sídel významných institucí, jejichž příklady již byly výše vyjmenovány. Opět 
tedy lze dospět k závěru, že tato charakteristika je přiléhavější pro např. město Brno, než pro např. obec 
Troubsko. V daných souvislostech je nutné vzít v úvahu také fakt, že Brno je krajské město Jihomoravského 
kraje, tedy hlavní město Jihomoravského regionu, což je z hlediska zásad územního rozvoje, které jsou 
územně plánovací dokumentací regionální úrovně, podstatná skutečnost. Kvalitu „krajského města“, lze 
tedy považovat za dostatečně relevantní charakteristiku pro to, aby tato hodnota mohla být považována za 
nejvýznamnější a určující kritérium definující tento problematický pojem. Tímto způsobem lze tedy dospět
k závěru, že „hlavní městská centra“, „hlavní centra osídlení“ nebo „hlavní sídelní útvary“ z hlediska zásad 
územního rozvoje jsou hlavní města příslušných regionů, čili se jedná o krajská města. 

PÚR 2008 však ve svém čl. 23, pro případy volby trasy dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic, rozšiřuje 
oblast hlavního centra osídlení ještě i o jeho „obytnou zástavbu“ (cit.: „aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“). PÚR 2008 nedefinuje ani pojem „dostatečný odstup“, ale je 
zřejmé, že důvodem pro stanovení této podmínky byl veřejný zájem na zamezení nepřiměřených zásahů do 
kvality podmínek bydlení v obytné zástavbě hlavních center osídlení v případě, že je zde plánována 
realizace záměru podobného typu, jako je R43 v Bystrci. 

V těchto souvislostech zřetelně vyvstává vzájemný vztah mezi čl. 23 PÚR 2008 a čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T. 
Zatímco TEN-T ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b), jako jednu z možných charakteristik tzv. „Transevropské 
silniční sítě“ stanoví, že se jedná o dálnice a silnice vysoké kvality „…, jež jsou obchvaty hlavních městských 
center na trasách stanovených sítí“, tak PÚR 2008 ve svém čl. 23 upřesňuje tuto charakteristiku, když 
stanoví „… jejich trasy… …volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center 
osídlení“.

V případě koridoru R43 byla podmínka dostatečného odstupu od obytné zástavby hlavního centra osídlení 
vyřešena tím, že v prostoru Bystrce je z důvodů minimalizace vlivů motorového provozu na přilehlé obytné
a rekreační území již v podrobnosti projektové dokumentace řešen zahloubením a překrytím trasy v délce 
cca 1,480 km, jak již bylo shora uvedeno. Také z tohoto důvodu byla tzv. „Bystrcká“ varianta R43 
vyhodnocena jako nejvhodnější z porovnávaných variant v dokumentaci HIA, a to z hlediska imisní zátěže 
PM10 i z hlediska hlukové zátěže. Lze tedy uzavřít, že vymezení koridoru R43 v území města Brna, konkrétně 
městské části Bystrc, je v souladu s PÚR 2008 i TEN-T. Opačné tvrzení, uvedené v předmětném podání obce 
Troubsko, je neodůvodněné.

K bodům 2, 3 a 6:

Dle Zadání ZÚR JMK byly předmětné Věstníky MŽP, ve kterých byly publikovány oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, poskytnuty projektantovi jako podklad pro zpracování návrhu ZÚR JMK. Tuto skutečnost 
dokládá příloha č.2 Zadání ZÚR JMK „Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií
a významných oborových podkladů“, kde je jako podklad pod bodem 182 uvedeno „Sdělení odboru ochrany 
ovzduší ministerstva životního prostředí o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. Věstník Ministerstva životního prostředí 2000-2009.“

Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých možných konkrétních a účinných opatření
k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. Z hlediska ochrany ovzduší 2. Návrh 
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ZUR JMK vychází z programu zlepšení kvality ovzduší dle § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb., který musí být
v souladu s národním programem (§ 7 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.). Dokumentace „Hodnocení vlivů 
na veřejné zdraví“ (dále jen „HIA“), která je součástí dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní 
prostředí“ (dále jen „SEA“) obsahuje opatření, které plní koncepce ZÚR JMK ve vztahu k relevantním 
koncepcím a to:

a) na národní úrovni zejména pro naplňování referenčního cíle „zvyšovat kvalitu ovzduší cestou snižování 
emisí škodlivin a snižovat plochu území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší“ ze strategických 
dokumentů NEHAP (Akční plán zdraví a životního prostředí ČR)

b) SPŽP (Státní politika životního prostředí ČR) a Zdraví 2001 (Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“).

c) na krajské úrovni zejména pro naplňování relevantních opatření z „Integrovaného programu ke zlepšení 
kvality ovzduší Jihomoravského kraje“. 

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. Hodnocení HIA, které se zabývá vlivem ZÚR JMK na 
obyvatelstvo – veřejné zdraví, je zpracováno jako součást vyhodnocení SEA. Jedná se o strategický 
dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině.

V této dokumentaci bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), která zde bude 
spojena s poměrně významným imisním a zejména hlukovým zatížením obyvatel. V závěrech HIA v kap. 5 je
k problematice takových lokalit konstatováno následující: „V těchto lokalitách je nutno na základě podrobné 
studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak i navrhnout nezbytná opatření
k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii 
ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany 
veřejného zdraví“. Z citovaného textu je zřejmé, že hodnocení HIA požaduje zpracovat podrobnou studii 
(resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu 
ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by měla být zpracována územní studie; tento 
požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná nezbytnost zpracování územní studie 
vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je tedy posouzení 
očekávané zátěže při realizaci všech záměrů na základě podrobné studie jako resortního podkladu. Tato 
podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do 2. Návrhu ZÚR JMK u všech lokalit
s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách
v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK se tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn
v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací 
dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat 
zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK.

Střet záměrů v předmětné lokalitě lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu 
včetně návrhu opatření. Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už 
známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, 
přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných 
variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení 
limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

K bodu 6, tj. k problematice hlučnosti, Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku 
č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 05.05.2011 uvádí, že s tímto bodem nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje 
následovně: „Stávající hluková zátěž území je v rámci kompetencí KHS JmK řešena v souladu s právními 
předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.
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KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň hlukové zátěže v době realizace záměru, nelze předjímat možnosti stavebně – technických, resp. 
technologických řešení konkrétního záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměru. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, 
případně jiná protihluková opatření, budou hlukové limity splněny, a to v návaznosti na očekávanou 
hlukovou zátěž, v současné době nespecifikovatelnou. 

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 100/2001 Sb.“). 

Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního 
plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při realizaci záměrů připustit nesplnění požadavků právních 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích, resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry, je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (vlivy hluku
i znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. V případě, že by se v navazujících řízeních 
nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by rizika 
snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

K bodu 4:

V případě rozsudku Soudního dvora EU C-237/07 se jednalo o interpretaci směrnice Rady 96/62/ES
o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší, konkrétně se jednalo o oprávnění dotčeného jednotlivce, aby 
došlo ze strany státních orgánů k přijetí akčních plánů, v nichž uvedou krátkodobá opatření, která mají být 
přijata v případě rizika překročení mezních hodnot nebo výstražných prahových hodnot s cílem snížení 
tohoto rizika a zkrácení doby trvání takové situace. Jak je uvedeno v čl. 7 odst. 3 této směrnice, v některých 
případech mohou uvedené plány stanovit opatření na kontrolu a v nezbytném případě i na pozastavení 
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činnosti, které přispívají k překračování mezních hodnot, včetně provozu motorových vozidel. Na této 
povinnosti, která se týká především povinnosti přijímat opatření s okamžitým účinkem (např. omezení či 
zastavení provozu stacionárních zdrojů znečištění v dotčené oblasti, omezení provozu motorových vozidel), 
navrhované ZÚR nic nemění. 

KHS JMK ve stanovisku č.j. 6726/2009/BM/odb_HOK ze dne 20.07.2010 uvádí, že posoudila 2. Návrh ZÚR 
JMK s ohledem na nejistoty v hodnocení vlivů na veřejné zdraví s tím, že konkretizované nejistoty reflektují 
na míru podrobnosti zpracování ZÚR JMK a na úroveň komplexnosti využitých podkladů s tím, že 
minimalizaci nejistot lze reálně předpokládat v navazujících řízeních dle zákona č.100/2001 Sb. a v řízeních 
dle stavebního zákona, kdy budou již známy přesnější údaje o konkrétním záměru, o jeho situování
a technicko-stavebních parametrech. Konstatovala, že ZÚR JMK jsou základní strategický dokument, který 
jako celek směřuje k eliminaci resp. minimalizaci potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou 
rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ust. § 2 odst.1, 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., a to 
především ve vztahu ke koncepčnímu řešení dopravního systému na území Jihomoravského kraje. 
Uplatňováním ZÚR JMK (naplňováním požadavků a úkolů z nich vyplývajících) bude zajištěn reálný 
předpoklad eliminace resp. minimalizace potenciálních zdravotních rizik.

Doklad o dodržení limitních hodnot může orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“) vyžadovat až
v následujících řízeních o umístění záměrů (EIA a další). Základním předpokladem souhlasu OOVZ s realizací 
záměru je pak průkaz o dodržení veškerých požadavků, které jsou stanoveny právními předpisy na úseku 
ochrany veřejného zdraví.

K bodům 5 a 7 (text bodů 5 a 7 námitky je zcela identický):

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (dále jen 
„HIA“), které se zabývá vlivem této územně plánovací dokumentace na obyvatelstvo – veřejné zdraví, je 
zpracováno jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (dále jen „SEA“). 
Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině.

V této dokumentaci bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), která zde bude 
spojena s poměrně významným imisním a hlukovým zatížením obyvatel. HIA doporučuje, aby byla 
vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak 
(v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví) návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této 
oblasti. Bližší informace k této problematice jsme uvedli výše k bodům 2, 3 a 6 tohoto podání. 

Střet záměrů v předmětné lokalitě lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu 
včetně návrhu opatření. Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už 
známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, 
přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných 
variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení 
limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

V návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže
a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době projednávání realizace jednotlivých 
záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétního 
záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. Z těchto důvodů nelze ani 
předjímat, za jakých podmínek respektujících technická, organizační, případně jiná protihluková opatření, 
budou hlukové limity splněny, a to v návaznosti na očekávanou hlukovou zátěž, v současné době 
nespecifikovatelnou. 
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Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při realizaci záměru připustit nesplnění požadavku právních 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivu na životní 
prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. Základním 
předpokladem souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazů o reálném předpokladu dodržení požadavku 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (vlivy hluku
i znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. V případě, že by se v navazujících řízeních 
nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by rizika 
snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 
05.05.2011 k požadavku na vypracování nového hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) uvádí, že s tímto 
požadavkem nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí 
právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky na zpracování HIA. Vyhodnocení ZÚR JMK
z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA bylo dohodnuto na základě jednání mezi KÚ JmK, KHS 
JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým 
dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, 
že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, 
považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. 

Dále KHS JmK odkazuje na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území, HIA a ZÚR deklarující nutnost eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací 
konkrétních záměrů a na úkoly pro územní plánování a na kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území stanovené pro předmětné záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených
v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch
a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK“.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (vlivy hluku
i znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. V případě, že by se v navazujících řízeních 
nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by rizika 
snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

K bodu 8:

Tento bod se týká mimoúrovňové křižovatky R43x D1×Jihozápadní tangenta na území MČ Brno-Bosonohy, 
která bude ovlivňovat širší území, zejména mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí 
Bosonohy. Tvrzení, že tato křižovatka nebyla posouzena z hlediska dopadů na veřejné zdraví, včetně 
prašnosti a hlučnosti, není pravdivé.

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví“ (dále jen „HIA“), která je zpracována jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
životní prostředí“ (dále jen „SEA“). Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je 
autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast 
posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá 
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování 
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.
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Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

HIA se problematikou MÚK Bosonohy zabývá v rámci hodnocení dopravních koridorů, jejichž součástí jsou 
mimoúrovňové křižovatky, viz kapitola 4.4.15.1 (v souhrnu pak kapitola 5 HIA). Zde je v souvislosti s MÚK 
Bosonohy uvedeno: „V lokalitě mezi obcemi Troubsko a Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
nastávají pravděpodobně nejvýznamnější vlivy kumulace záměrů silničních staveb v rámci celého 
Jihomoravského kraje. …střetávají se zde tři záměry: rozšíření dálnice D1 (D8), silnice R43 ve variantě 
bystrcké (D1-A) a jihozápadní tangenta (D10-A, D10-B. … V poměrně sevřeném prostoru bude vybudována 
mimoúrovňová křižovatka…“ Jmenované území (ve kterém se nachází i navrhovaná MÚK Bosonohy) bylo
v této dokumentaci vyhodnoceno jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), 
která zde bude spojena s poměrně významným imisním a zejména hlukovým zatížením obyvatel. 
Dokumentace HIA doporučuje, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím 
všech záměrů a následně pak (v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví) návrh opatření k ochraně 
obyvatel žijících v této oblasti. Bližší informace k této problematice jsme uvedli výše k bodům 2, 3 a 6 
tohoto podání.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 
05.05.2011 k požadavku na vypracování nového hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) uvádí, že s tímto 
požadavkem nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Zákon č. 258/2000 Sb. ani prováděcí 
právní předpisy k tomuto zákonu nespecifikují požadavky na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK resp. zpracovatelem HIA k ZÚR, a to s přihlédnutím 
ke skutečnosti, že ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo jiné stanoví zejména základní 
požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona
v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu
s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost 
obcí.

K danému bodu námitky směřuje podmínka č. 2 stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu ZÚR JMK, dle níž KHS JmK v rámci územně 
plánovací činnosti Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 
písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území (dále také „2. Vyhodnocení vlivů“) a 
z přílohy č. 3 této části, tj. HIA.

Podmínka reflektovala na skutečnost, že Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracované společností ATEM –
Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, IČ 27181278, mimo jiné pro 
lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice doporučila, aby byla vypracována podrobná akustická
a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného 
zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního 
podkladu měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ustanovení § 30 stavebního zákona.

Dále KHS JmK odkazuje na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů a ZÚR deklarující nutnost
eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací konkrétních záměrů, mj. na úkoly pro 
územní plánování případně kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené pro 
předmětné záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v Politice územního rozvoje 
(dále také „PÚR“) a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně 
ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK.“
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Střet záměrů v předmětné lokalitě lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu 
včetně návrhu opatření. Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už 
známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, 
přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných 
variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení 
limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

K bodům 9, 10, 11:

Tyto body se týkají posouzení vedení silnice R43 na území MČ Brno – Kníničky a území Brněnské přehrady
a mimoúrovňové křižovatky na území MČ Brno – Bystrc z hlediska dopadů na veřejné zdraví, včetně 
prašnosti a hlučnosti.

K problematice dopadů na veřejné zdraví uvádíme, že účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které 
optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti 
společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. Vlivem ZÚR 
JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen 
„HIA“), která je zpracována jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(dále jen „SEA“). Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se 
odehrává ve strategické rovině. Vlastní vyhodnocení se zabývalo celkovým řešením území z pohledu cílů 
ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, 
které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality ovzduší
a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. V současné fázi je cílem posoudit, do jaké míry je relevantní předpoklad, že se může jednat
o stavbu spojenou s určitými dopady na obyvatelstvo a jednotnou metodou porovnat varianty 
hodnocených záměrů, a to včetně varianty nulové. Strategické hodnocení má stanovit, která
z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, 
která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

Správnost hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba
a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 
zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost 
jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Co se týče mimoúrovňových křižovatek (dále jen „MÚK“) ve vztahu k posuzování - v dokumentaci SEA jsou 
předmětem hodnocení vymezené koridory záměrů. Koridory pro umístění nových tras dopravní 
infrastruktury jsou charakterizovány směrovým vedením osy koridoru a jeho šířkou, která může být v dílčích 
úsecích proměnlivá v závislosti na konkrétních územních podmínkách (viz kap. A.6.1. „Metodický postup“). 
Součástí posuzovaných koridorů jsou i příslušné MÚK. Např. v kap. A.6.2 „Popis a hodnocení variantních 
návrhů“ je koridor R43 v úseku D1-A Troubsko (D1) – Kuřim, varianta „Bystrcká“, popsán jako rychlostní 
čtyřpruhová silnice včetně překrytého úseku v dl. 1,48km, MÚK a všech souvisejících staveb. 

Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno obecně brát v úvahu všechny faktory, 
které mohou mít dopad na lidské zdraví. U silničních staveb se jedná zejména o vlivy hluku, znečištění 
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ovzduší a dopravní nehody. V dokumentaci HIA v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“ 
jsou hodnoceny zejména vlivy hlukové zátěže a znečištění ovzduší pro jednotlivé koridory, jejichž součástí 
jsou i mimoúrovňové křižovatky. Konkrétně pro R43 je toto vyhodnocení uvedeno dle jednotlivých úseků
v kapitolách 4.4.2 – 4.4.4.

Je ovšem zřejmé, že v rámci hodnocení HIA není reálné provést podrobné vyhodnocení zdravotních rizik pro 
každý ze záměrů. Toto vyhodnocení je úkolem projektové přípravy příslušných staveb (zejména ve fázi EIA). 
Uvedené hodnocení v žádném případě nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být 
provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu. 

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 
05.05.2011 k požadavku na vypracování nového hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) uvádí, že s tímto 
požadavkem nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Zákon č. 258/2000 Sb. ani prováděcí 
právní předpisy k tomuto zákonu nespecifikují požadavky na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK resp. zpracovatelem HIA k ZÚR, a to s přihlédnutím 
ke skutečnosti, že ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo jiné stanoví zejména základní 
požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona
v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu
s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost 
obcí.“

K bodům 12 a 13:

Tyto body se týkají tzv. „optimalizované varianty R43“. Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 
byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 
stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena v 1. úseku Troubsko/Ostrovačice (D1) - Kuřim ve třech 
variantách - variantě „Bystrcká“ (D1-A), variantě „Boskovická“ (D1-B) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D1-
C). Tato varianta byla v ZÚR v prostoru obce Veverská Bítýška řešena ve dvou alternativách jako východní
a západní obchvat. Ve 2. úseku Kuřim – Černá Hora byla rychlostní silnice R43 řešena ve čtyřech variantách -
variantě „Německá“ (D2-A), variantě „Malhostovická“ (D2-B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě 
„Optimalizovaná MŽP“ (D2-D). Varianta „Optimalizovaná MŽP“ vzešla ze studie zpracované ing. Kalčíkem, 
pořizované a poskytnuté ministerstvem životního prostředí. 

Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR 
JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivu ZÚR JMK na veřejné zdraví 
(tzv. HIA). Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK - viz článek (52) textové části 
návrhu ZÚR JMK. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (projednávaném na veřejném projednání ve smyslu § 39 
stavebního zákona) byla informace o prověřovaných variantách zachována v odůvodnění v textové části
a ve výkrese II.4 „Výkres prověřovaných variant koridorů dopravní a technické infrastruktury“. 

Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů 
udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) zejména minimalizace negativních 
vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované 
varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová 
doprava).

Hodnocení variant dle jednotlivých kritérií zajišťují zpracovatelé ZÚR JMK, kterými jsou autorizované osoby. 
Obdobně hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba
a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 
zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost 
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jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 
05.05.2011 k požadavku na vypracování nového hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) uvádí, že s tímto 
požadavkem nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Zákon č. 258/2000 Sb. ani prováděcí 
právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR, a to
s přihlédnutím ke skutečnosti, že ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo jiné stanoví 
zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení § 36 odst. 3 
stavebního zákona v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 
plánovací činnost obcí.“

K variantě optimalizované v 1. úseku dále uvádíme:

Varianta „Optimalizovaná MŽP“ v úseku D1 (MÚK Ostrovačice) – Čebín až na drobné prostorové odchylky 
sleduje koridor varianty „Boskovické“ (D1-B). R43 v této poloze již nemůže dotvářet třístupňový ochranný 
systém města Brna. Oddálení trasy vyvolá navýšení dopravy na komunikační síti města Brna, hlavní podíl 
přepravních vztahů by přenášel velký a malý městský okruh. Nebyl by umožněn samostatný plnohodnotný 
obchvat města Kuřim. Z hlediska imisní zátěže suspendovaných částic PM10 (prašnost) je méně příznivá než 
varianta „Bystrcká“, z hlediska imisní zátěže ostatních látek je srovnatelná s ostatními variantami. Z hlediska 
nočního hluku je nejméně příznivou variantou.

Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Bystrckou“. 

V rámci projednání 2. Návrhu ZÚR JMK dle § 37 stavebního zákona byla uplatněna a vypořádána stanoviska 
dotčených orgánů následovně: Ministerstvo životního prostředí považuje všechny varianty z hlediska 
ochrany ovzduší za přijatelné, z hlediska ochrany zvláště chráněných území považují rovněž všechny 
varianty za přijatelné při dodržení podmínek obsažených v kapitole Dtextové části návrhu. KrÚ JMK, odbor 
dopravy požadoval ve svém vyjádření v případě, že varianta „Optimalizovaná MŽP“ bude vybrána jako 
výsledná varianta řešení, dořešit v ZÚR JMK propojení R43 se sítí krajských silnic v prostoru MÚK Čebín. 
Ministerstvo zemědělství z hlediska ochrany lesů ve svém stanovisku preferovalo variantu „Bystrckou“, 
ostatní varianty považovalo za méně vhodné, přesto přijatelné. Na základě vypořádání stanovisek 
dotčených orgánů nebylo rozhodnuto o tom, která z variant má být vybrána, nebyla tedy vypuštěna žádná
z variant. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami záměrů dopravní a technické 
infrastruktury a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 „doporučuje při úpravě 2. Návrhu ZÚR 
JMK zvolit variantu „Bystrcká“ v úseku Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim rychlostní silnice R43“. Ve smyslu 
výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního 
zákona. 

Ministerstvo dopravy i Jihomoravský kraj dlouhodobě preferují plánovanou R43 v bystrcké variantě. 
Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném 
projednání 2. Návrhu ZUR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 uvedlo, že se ztotožňuje se 
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stanoviskem zastupitelstva JMK a podporuje bystrckou variantu, jejíž výhodnost potvrdil dopravní model. 
Považuje ji za optimální výsledek srovnání variant. Trasa je prověřena dopravním modelem i porovnáním 
několika variant. Jsou plánována technická opatření pro minimalizaci dopadů na životní prostředí.

K variantě optimalizované ve 2. úseku dále uvádíme:

Varianta „Optimalizovaná MŽP“ v úseku Kuřim – Černá Hora vyžaduje na rozdíl od ostatních variant realizaci 
tunelu, a to v délce 480 m. Z hlediska nočního hluku je tato varianta méně příznivá než varianty „Německá“
a „Malhostovická“. Nepříznivý je 60% rozsah záboru půdy v I. a II. třídě ochrany (ostatní varianty 30%, resp. 
40%). 

Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Malhostovickou“. 

Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). O dalších variantách 
nebylo rozhodnuto. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami záměrů dopravní
a technické infrastruktury a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 „doporučuje při úpravě 2. 
Návrhu ZÚR JMK zvolit variantu „Německá“ v úseku Kuřim – Černá Hora rychlostní silnice R43“. Ve smyslu 
výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního 
zákona. 

Od r. 2006 probíhal proces EIA k rychlostní silnici R43 v úseku Kuřim – Svitávka, a to původně pro trasu
v poloze „německé dálnice“. Na základě zjišťovacího řízení byl proces EIA doplněn o další dvě varianty, pro 
které byla zpracována v červenci 2007 vyhledávací studie a následně v prosinci 2007 zveřejněna 
dokumentace EIA. Tento proces probíhal (jak je zřejmé i z časových údajů) bez přímé vazby na proces 
pořizování ZÚR JMK. V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“
a „Malhostovická“ jsou při realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí
i dopravní systém a byly tedy zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí 
vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí souhlasné stanovisko k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR 
JMK odpovídající variantě „Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při 
splnění podmínek uvedených v předmětném stanovisku.

Podatel o „Optimalizované“ variantě tvrdí, že má přednosti, které nemá žádná jiná trasa zvažovaná v ZÚR,
a uvádí své argumenty pro toto tvrzení. Uváděné argumenty však nejsou doloženy žádnými konkrétními 
údaji a nejsou ani jednoznačně dovoditelné z dokumentace ZÚR JMK, přinejmenším z části je proto lze 
považovat spíše za subjektivní názory podatele, neodpovídající zcela skutečnosti. 

Požadavek, že „R43 musí být obchvatem pro všechny obce v blízkosti koridoru R43“ nemá konkrétní oporu
v žádném zákonném ustanovení a bez definování, co přesně je myšleno pod pojmem „obchvat“, zcela vágní
a nenaplnitelný. Stejně tak je bez definice pojmu „obchvat“ neurčité a neověřitelné tvrzení, že určité vedení 
trasy „je důsledně řešeno jako obchvaty všech obcí na trase“. Trasa R43 navržená v ZÚR JMK se samozřejmě
k některým z vyjmenovaných obcí přibližuje více a k některým méně, ale vždy je vedena v poloze přípustné
z hlediska vlivů na životní prostředí, a to i z hlediska vlivů na zdraví obyvatel.

Tvrzení, že „Optimalizovaná“ varianta je nejvýhodnější, neboť umožňuje nejkratší a nejpřímější spojení 
Boskovic a Brna neodpovídá skutečnosti. Z podkladů zpracovaných Ing. Kalčíkem vyplývá, že tzv. 
„optimalizovaná trasa R43“ je v úseku Černá Hora – dálnice D1 (Ostrovačice) navržena v délce 30 km. Trasa 
R43 přes Bystrc v úseku Černá Hora – dálnice D1 (Troubsko) je navržena v délce 31,5 km. Aby byly obě trasy 
srovnatelné, tak je nutné do varianty „Optimalizované“ zahrnout i úsek dálnice D1 mezi výhledovou MÚK 
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D1×R43, která je navržena v cca 182. km dálnice D1, a výhledovou MÚK D1×R43 ve variantě bystrcké, která 
je navržena v km 188,5 dálnice D1, tedy rozdíl činí 6,5 km. Ze srovnání tras R43 Boskovickou brázdou 
(celková délka = 30 km + 6,5 km = 36,5 km) a R43 v bystrcké stopě (celková délka = 31,5 km) vyplývá, že 
trasa v bystrcké stopě je kratší o 5 km a tedy uvedené tvrzení není pravdivé.

Deklarované důsledné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové dopravy do Brna je pravdivé je pro 
dopravu směřující ze severu na západ, pro ostatní směry toto tvrzení pravdivé není. Pokud budeme 
vycházet z materiálů Ing. Kalčíka, tak ve své studii převzal některé části z modelování dopravy v brněnské 
sídelní aglomeraci (studie DOPING), kde tranzitní doprava na vjezdu do Brna z celkového množství 30716 
voz./24 hod činí 5 758 voz./24 hod. a z toho je pouze 1 174 vozidel těžkých. Tedy požadované 
plnohodnotné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové dopravy se týká počtu 5 758 vozidel. 
Vycházíme-li ze směrového průzkumu firmy DOPING, který použil i Ing. Kalčík, tak doprava ze severu (R43) 
směrem na západ je ve výši 1 900 voz./24 hod. a to je vlastně předpokládané množství vozidel, které by 
využilo trasu R43 boskovickou brázdou, neboť ostatní tranzitní doprava ve výši 3 858 voz./24 hod. (5 758 –
1 900=3 858 voz./24 hod.) směřuje buď směrem jižním nebo východním a pro tato vozidla by trasa R43 
boskovickou brázdou znamenala dopravní závlek v délce 5 km. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že požadavek na důsledné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové 
dopravy do Brna je nesmyslný a budování R43 boskovickou brázdou pro 1 900 voz./24 hod. nereálné. 
Samozřejmě pokud by byla vyčerpána dopravní kapacita stávající silnice I/43 do Brna, tak by řidiči byli 
nuceni hledat jiné náhradní trasy i za cenu závleku. V tomto případě by byla rozhodující kapacita stávající 
silnice I/43 a kapacita dálnice D1 v úseku Ostrovačice – Brno, která je již v současné době nevyhovující. 

Nesmyslné je i uvedené tvrzení, že optimalizovaná trasa R43 vyvede dopravu z Čebína a Hradčan 
na obchvaty. Doprava na stávající silnici II/385 je především zdrojová a cílová doprava do Brna, pokud by se 
jednalo o tranzitní dopravu, pak by řidiči využívali takové komunikace, které by je nejkratší cestou přivedly 
na dálnici D1, což v žádném případě není trasa stávající silnice I/43 přes Brno. 

K bodu 14:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celkovou 
koncepci řešení. Z hlediska dopravní koncepce byly využity zejména generel dopravy a generel krajských 
silnic Jihomoravského kraje včetně dalších relevantních podkladů k dílčím řešením, mezi které byla zahnuta
i uváděná studie Ing. Kalčíka.

Prověřování variant rychlostní silnice R43 v ZÚR JMK je popsáno výše (viz body 12 a 13). Ze studie 
zpracované ing. Kalčíkem, pořizované a poskytnuté ministerstvem životního prostředí vychází varianta 
„Optimalizovaná MŽP“ (D1-C). 

Podatel uvádí povinnost pořizovatele „posoudit všechny navrhované varianty, jak jsou dokumentovány
a jak byly předloženy na krajský úřad JMK“. Taková povinnost však neplyne pořizovateli ze žádného 
právního předpisu. Naopak mechanické převzetí návrhu trasy z předmětné studie ing. Kalčíka nebylo možné 
vzhledem k jejím nedostatkům (viz níže).

Ke konkrétně zmíněné problematice vztahující se k napojení silnice Blanenské v Kuřimi v prostoru 
plaveckého areálu uvádíme, že v daném případě by se jednalo o místní komunikaci a požadované napojení 
tedy není vzhledem k podrobnosti předmětem řešení ZÚR.

V září 2009 uplatnilo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) v rámci projednání Návrhu ZÚR JMK 
požadavek na posouzení další varianty v úseku Kuřim – Sebranice, tou je právě Optimalizované vedení R43 
jako 4. varianta. Optimalizované vedení R43 navrhl ing. Kalčík pro MŽP jako koncept studie, aniž by tento 
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koncept projednal s orgány veřejné správy zodpovědnými za dopravní infrastrukturu, kterými jsou 
Ministerstvo dopravy ČR (dále jen „MD“), Ředitelství silnic a dálnic a odbor dopravy Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje (dále jen „OD KrÚ JMK“). Dokumentace k optimalizované trase R43 zpracovaná Ing. 
Kalčíkem není zpracována v souladu se základním předpisem Ministerstva dopravy „Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací“, která specifikuje základní požadavky na zpracování různých 
stupňů projektové dokumentace.

Při příležitosti projednání části stanoviska MŽP k Návrhu ZÚR JMK svolal pořizovatel jednání, na němž bylo 
řešeno i Optimalizované vedení R43. K „Optimalizaci trasy R43 v úseku D1 – Kuřim – Černá Hora“ sdělil 
zástupce MD i OD KrÚ JMK, že tento koncept studie není v žádném případě relevantním dopravním 
podkladem, chybí řešení návaznosti na regionální (krajskou) dopravní síť, která slouží k zajištění dopravní 
obslužnosti daného území zejména u měst Brno a Kuřim. Zástupce MD dodal, že v minulosti bylo 
zpracováno již mnoho studií a tento koncept studie není v žádném případě relevantním dopravním 
podkladem. MD nebude tento podklad akceptovat, pokud nebude srovnatelný s ostatními, tj. na stejné 
technické úrovni. Zástupce OD KrÚ JMK sdělil, že z důvodu neřešení návaznosti na silnice II. a III. třídy, by
k tomuto podkladu vydal negativní stanovisko.

Projektant ZÚR tedy zohlednil předmětnou studii jako jeden z podkladů s přihlédnutím k tomu, že jedná se 
pouze o koncept studie, v níž chybí technické prověření návazností na regionální (krajskou) dopravní síť.

MD ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 2. 
Návrhu ZUR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 k předmětné studii uvedlo, že „Vzhledem
k zásadním rozporům s legislativou a k nedostatkům návrhu nelze studii považovat za relevantní podklad 
pro porovnání se sledovanými variantami. Studii považuje MD za účelový materiál, podporující zájmy 
zadavatele.“ Konkrétněji k nedostatkům uvádí následující:

„Z hlediska koncepce dopravy je tento návrh v zásadním rozporu se sledovanými koncepcemi:

- nerespektuje třístupňový ochranný systém města Brna,

- řešení pro město Kuřim předkládá v rozporu se schválenými plány, město navíc uzavírá 
mezi čtyřpruh na severu a západě a mezi šestipruh na jihovýchodě,

- chybí popis systému, není srovnatelným podkladem k výchozím variantám.

Z hlediska dopravně inženýrského je rozdělení tranzitu a nákladní dopravy založeno na osobní úvaze – řešení 
není podloženo modelovým stavem. Chybí vyhodnocení křižovatek a průpletů. Severní obchvat Kuřimi je 
navržen se třemi MÚK ve vzdálenostech v rozporu s ČSN. 

Z technického hlediska jsou nepřiměřené zásahy do lesních masivů v prostoru Malé Lhoty, mezi Lipůvkou
a Nuzířovem, není projednán přechod Vodní nádrže Brno, křížení řeky Svratky a Bílého potoka. Návrh nebyl 
projednán s dotčenými orgány ani s obcemi. 

Z hlediska finančního - odhad nákladů není podložen cenovými normativy. Na základě srovnání
s dokumentacemi obdobného významu a rozsahu lze konstatovat značné podhodnocení obou variant.

OD KrÚ JMK ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 
2. Návrhu ZUR č.j. JMK 62304/2011 ze dne 4.5.2011 uvedl, že neshledal v rámci řešení silnic II.a III. třídy
v ZÚR problém s využitím podkladů vyjmenovaných v zadání, mezi které patří i předmětná studie Ing. 
Kalčíka, s výjimkou řešení v prostoru Čebína, ke kterému KrÚ JMK OD požadoval (ve svém stanovisku při 
projednávání ZÚR JMK dle § 37 stavebního zákona) v případě, že varianta „Optimalizovaná MŽP“ bude 
vybrána jako výsledná varianta řešení, dořešit v ZÚR JMK propojení R43 se sítí krajských silnic v prostoru 
MÚK Čebín.
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Závěrem souhrnně uvádíme, že pořizovatel nemá žádnou zákonnou povinnost posuzovat všechny 
navrhované varianty přesně v podobě „jak byly předloženy na krajský úřad JMK“ a že z důvodů výše 
uvedených nedostatků nebyl v případě předmětné varianty takový postup ani vhodný, ani účelný.

K bodu 15:

ZÚR mohou dle § 36 stavebního zákona vymezit plochy a koridory nikoli zóny. Pojem „klidová zóna“ není 
uveden mezi základními pojmy dle § 2 a 3 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že v tomto bodě není 
konkrétně uvedeno, o jaké plánované klidové zóny se jedná, případně v jaké dokumentaci jsou předmětné 
zóny obsaženy, ani není zřejmé, k jakému konkrétnímu území v rámci Brna se bod vztahuje, není možné 
tento bod věcně posoudit.

Vzhledem k tomu, že podatel uvádí vedení R43 „přes Brno“, byl prověřen pojem „klidová zóna“ ve vztahu
k územně plánovací dokumentaci města Brna. Pojem „klidová zóna“ se nevyskytuje ani v platném ani
v připravovaném územním plánu města Brna.

Dále byl prověřen ve vztahu k podání nejbližší obdobný pojem „oblast klidu“, zde se však jedná o kategorii 
ochrany přírody, která se vyskytovala v zákonných předpisech do r. 1992, takové oblasti tedy v současné 
době již plánovány být nemohou.

K bodům 16 a 31:

Tyto body odůvodnění námitky (lišící se pouze v uváděném území, tj. Brno, resp oblast Rozdrojovice –
Jinačovice – Moravské Knínice) se týkají rozporu s cíli územního plánování, kterými jsou dle podatele 
zajištění nerušeného rozvoje a omezování fragmentace krajiny. Jsou velmi obecné, argumentačně 
nepodložené a nespecifikují konkrétní problém vztahující se věcně k uvedenému území. Reagovat lze tedy 
pouze v obecné rovině.

Ve smyslu § 18 „Cíle územního plánování“ odst. 2 stavebního zákona územní plánování zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití
a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. „Nerušený rozvoj“ nelze zaměňovat s „udržitelným rozvojem území“ kterým je (ve 
smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona) vyvážený vztah územních podmínek tří pilířů – příznivého životního 
prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území. Důraz na vyvážený vztah 
podmínek ukládá sledovat všechny tři pilíře ve vzájemných souvislostech a návaznostech. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.

Zjištěné vlivy na sledované složky životního prostředí jsou souhrnně prezentovány v hodnotících tabulkách. 
Hodnotící tabulky jsou uvedeny v příloze dokumentace. Pro každý z posuzovaných záměrů byla zpracována 
samostatná tabulka uvádějící hodnocení daného záměru (plochy/koridoru) ve vztahu ke sledovaným 
složkám životního prostředí. V každé z prezentovaných tabulek jsou uvedena navrhovaná doporučení
k omezení či vyloučení identifikovaných negativních vlivů a závěr hodnocení. 

Dokumentace SEA vyhodnotila přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní 
prostředí, dokumentace HIA z hlediska vlivů na veřejné zdraví. Pro porovnání variant záměrů byla využita 
kritéria a podmínky pro rozhodování, zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území, aniž 
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by jakkoliv byl některý z nich upřednostňován. V tomto konkrétním případě je porovnání variant rychlostní 
silnice R43 uvedeno dle jednotlivých úseků od str. 37 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK. 

Jako jedno z výše uvedených kritérií byla stanovena minimalizace fragmentace krajiny. Z hodnocení variant 
dle kritéria minimalizace nežádoucí fragmentace krajiny vyplývá, že v úseku R43 mezi dálnicí D1 a Kuřimí
k tomuto negativnímu jevu dochází zejména v případě variant vedených Boskovickou brázdou (tedy ne při 
podatelem uváděném „vedení R43 přes Brno“, resp. „v oblasti Rozdrojovice – Jinačovice – Moravské 
Knínice“), kdy koridor R43 prochází v rozsáhlém úseku volnou krajinou, kterou nepříznivě rozděluje. Je však 
třeba mít na zřeteli, že hledisko případné fragmentace krajiny je jen jedním z kritérií hodnocení výhodnosti 
varianty. Výsledná varianta je pak variantou, která se jeví jako nejpřijatelnější při zohlednění jak 
environmetálních kritérií (minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz 
apod.), tak také dopravně-inženýrských a technicko-ekonomických kritérií (přepravní funkce, dopravní 
účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy 
území atd.).

Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK - viz článek (52) textové části návrhu ZÚR 
JMK, kde je v rámci kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území uvedena mj. minimalizace 
nežádoucí fragmentace krajiny.

K bodům 17 a 18:

Tvrzení, že by necitlivým územním plánováním („schválením R43 přes oblast Rozdrojovic“, resp. Jinačovic) 
byly znehodnoceny „plochy, které logicky mohou být stavebními pozemky“ je nekonkrétní. Z tohoto 
obecného vymezení není zřejmé, k jakým plochám se vztahuje. Rovněž tvrzení, že by díky R43 došlo
k závažnému znehodnocení rozvojových oblastí v oblasti od Bosonoh po Bystrc je nekonkrétní a není nijak 
odůvodněno, není zřejmé, k jakým „rozvojovým oblastem“ se tvrzení vztahuje.

Oblast jádrového města Brna byla mj. prověřována v rámci „Územní studie aglomeračních vazeb města 
Brna a jeho okolí“ (jeden z podkladů ke zpracování ZÚR JMK.), se závěrem, že rozvoj území v této oblasti je 
podmíněn realizací dopravního ochranného systému Brna.

ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů
v měřítku 1:100 000, ve kterém jednotlivé parcely nejsou zobrazitelné. Územní plán následně zpřesňuje 
vymezení záměrů obsažených v ZÚR nad katastrální mapou včetně výčtu dotčených parcel.

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byl koridor pro R43 prověřován ve variantách a po projednání s dotčenými orgány ve 
smyslu §37 stavebního zákona byla na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního 
prostředí doporučena jako výsledná varianta varianta „Bystrcká“. Informace o prověřovaných variantách 
zůstala zachována v textové části Odůvodnění.

Právě varianta „Bystrcká“ (týkající se bezprostředně také „oblasti od Bosonoh po Bystrc“) je přitom 
ve smyslu podatelem citovaného § 18 stavebního zákona soustavně a dlouhodobě sledována včetně 
komplexního řešení účelného využití a prostorového uspořádání navazujícího území v územně plánovacích 
dokumentacích. Je tedy zřejmé, že majitelé okolních pozemků jsou o záměru této silnice dlouhodobě 
informováni a dotčené pozemky nemohly být jako stavební pozemky určeny a ani jako potencionální 
stavební pozemky chápány.

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
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a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“

K bodu 19:

Záměr rychlostní silnice R43 byl prověřen ve variantách, v projednávané dokumentaci je v části Návrh 
obsažena vybraná varianta „Troubsko (D1) – Kuřim“. V Odůvodnění je první úsek označen „Úsek R43-1 
Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim“. Toto označení zahrnuje všechny varianty prověřované v rámci 
pořizování ZÚR JMK. Informace o prověřovaných variantách zůstala zachována v textové části Odůvodnění
v . C.4.1 „Dopravní infrastruktura“ (od str. 32).

K bodům 20 a 22:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK -
viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK.

Dle metodického postupu hodnocení variant koridorů dopravní infrastruktury z hlediska vlivů na životní 
prostředí (jak je popsán v kapitole A.6.1) je předmětem hodnocení vymezený koridor záměru (v míře 
podrobnosti dané měřítkem ZÚR). Koridory pro umístění nových tras dopravní nebo technické 
infrastruktury vymezené v návrhu ZÚR jsou charakterizovány směrovým vedením osy koridoru a jeho 
šířkou, která může být v dílčích úsecích proměnlivá v závislosti na konkrétních územních podmínkách. 
Technické řešení není v rámci hodnocení zohledněno s výjimkou jasně definovaných tunelových úseků
a šířkového uspořádání záměrů dopravní infrastruktury. Pro každý koridor je metodou geografické analýzy 
zpracována bilance územních jevů („bilance environmentálních limitů“) v podobě podílu nebo absolutního 
zastoupení jevu v ploše koridoru. Základním zdrojem informací o území ve vymezených koridorech (a území 
přilehajícím) jsou údaje obsažené v ÚAP JM kraje. Výčet obcí či místních částí Brna uváděných v předmětné 
pasáži, z níž je podatelem citováno, resp. „částečnost“ jejich kontaktu s obytnou zástavbou je determinován 
tím, že hodnocení vlivu na obyvatelstvo (resp. kvalitu obytného prostředí) bylo provedeno na základě 
stanovení plochy zástavby dotčeného sídla v ploše příslušného koridoru (viz kap. A.10 „Netechnické 
shrnutí).

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Z porovnání variant v dokumentaci HIA (kap. 4.4. Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika) vychází 
varianta D1-A (tedy „bystrcká“) jako nejvhodnější, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové 
zátěže. Důvodem je větší efekt na odvedení dopravy z centra Brna. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
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projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

V kapitole A.6.2 oddílu A je uvedeno: „Poloha koridoru ve variantě „Bystrcké“ vychází z předpokladu, že se 
tento úsek vedle převedení dálkové dopravy významným způsobem funkčně začlení jako součást vnějšího 
komunikačního systému města Brna a napomůže potřebnému prostorovému rozložení zdrojové a cílové 
dopravy směřující do Brna s cílem omezení rostoucího zatížení jádrového území a vnitřní komunikační sítě.“ 
Napadenou formulaci týkající se odvedení části tranzitní dopravy na str. 1 přílohy 1.1 dokumentace SEA –
Koridory a plochy dopravní infrastruktury lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Formulace
v položce „Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ bude upravena na následovné znění: „Nová komunikace odvede 
část tranzitní dopravy z jádrového území a vnitřní komunikační sítě města Brna (snížení hlukové zátěže 
obyvatelstva),… “, obdobně v položce „Ovzduší“ na znění: „Realizace záměru přispěje k odvedení části 
tranzitní dopravy z jádrového území a vnitřní komunikační sítě města Brna “.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) konstatuje, že „není věcně příslušným orgánem k volbě 
varianty vedení trasy R43 a posuzování záměrů z hlediska popisů odváděných druhů dopravy“. Ve svém 
stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 05.05.2011 tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil,
a dále uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivu na 
veřejné zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem 
územního plánování je také vyhodnocení vlivu ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení 
vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem 
posuzování vlivu koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem 
posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy 3 zákona
č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území.

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JMK uvádí, že z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměru 
připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím
k závěrům posouzení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 
zákona č. 100/2001 Sb.. Základním předpokladem souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví
v předrealizačních fázích resp. v rámci schvalovacích řízení pro konkrétní záměry tedy bude předložení 
důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavku stanovených právními předpisy na úseku ochrany 
veřejného zdraví.“
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K bodu 21:

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. Stávající zátěž včetně aplikování veškerých možných 
konkrétních a účinných opatření k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. 
Ochrana veřejného zdraví je dle § 82 odst. 2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., v kompetenci KHS JMK. 
Z hlediska ochrany ovzduší 2. Návrh ZÚR JMK vychází z programu zlepšení kvality ovzduší dle § 7 odst. 9 
zákona č. 86/2002 Sb., který musí být v souladu s národním programem (§ 7 odst. 10 zákona č. 86/2002 
Sb.).

„Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“, které se zabývá vlivem této územně plánovací 
dokumentace na obyvatelstvo – veřejné zdraví, je zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
životní prostředí. Jedná se o strategický dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se 
odehrává ve strategické rovině. Při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, ale
s prokázanými vlivy na veřejné zdraví Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění 
požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější. 

Z porovnání variant v dokumentaci HIA (kap. 4.4. Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika) vychází 
varianta D1-A (tedy „bystrcká“) jako nejvhodnější, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové 
zátěže. Důvodem je větší efekt na odvedení dopravy z centra Brna. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Správnost hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje 
skutečnost, že zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel 
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) 
stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 
05.05.2011 nesouhlasí s konstatováním, že pochybila. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: 
„Problematikou stávající zátěže se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy.

V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.
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Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu; v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat, jaká bude úroveň kvality ovzduší v době projednávání realizace záměru
a záměrů souvisejících, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době jejich realizace.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví“.

K bodu 23: 

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých 
možných konkrétních a účinných opatření k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné 
správy. Ochrana veřejného zdraví je dle § 82 odst. 2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., v kompetenci Krajské 
hygienické stanice (dále jen „KHS JmK“).

KHS JmK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 05.05.2011 nesouhlasí s konstatováním, že 
pochybila. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Problematikou stávající zátěže se zabývají věcně
a místně příslušné orgány veřejné správy. V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo 
provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu; v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat, jaká bude úroveň kvality ovzduší v době projednávání realizace záměru
a záměrů souvisejících, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době jejich realizace.
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Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví“ (dále jen „HIA“), která je zpracována jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
životní prostředí“ (dále jen „SEA“). Jedná se o strategický dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví
u koncepcí se odehrává ve strategické rovině.

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

V dokumentaci HIA bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako lokalita s výraznou kumulací záměrů v území. Tato dokumentace doporučuje, aby byla 
vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak 
(v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví) návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této 
oblasti. Bližší informace k této problematice jsme uvedli výše k bodům 2, 3 a 6 tohoto podání.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku 
ochrany veřejného zdraví. Podrobné hodnocení je možné (jak plyne i ze stanoviska KHS) až v procesu EIA
a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad 
nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má 
naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být 
upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

K bodům 24 – 29, 33,34, 53, 54:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA (str 186). Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu 
ZÚR JMK - viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části HIA jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá jako nástrojů hodnocení zdravotního rizika, kterými jsou odhad 
expozice, charakterizace rizika atd.. V žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí 
být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno v kap. 4.4.2. „Rychlostní silnice R43 v úseku D1 - Kuřim“ (str. 46) 
dokumentace HIA.

KHS ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 05.05.2011 uvedla:

„Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení 
vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona
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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 č. 100/2001 Sb.“). 
Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního 
plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování“. (poznámka pořizovatele: Posuzování územně plánovací 
dokumentace - v tomto případě ZÚR JMK - je upraveno zvláštním ustanovením obsaženým v § 10i zákona
č. 100/2001 Sb..)

„Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (znečištění 
ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR.

K bodům 30 a 35:

Napojení silnice R43 na severní obchvat Kuřimi ve variantě „Bystrcké“ umožňuje mimoúrovňová křižovatka 
(dále jen „MÚK“) Čebín. S ohledem na to, že jižní obchvat Kuřimi s napojením přes MÚK Moravské Knínice 
byl po projednání s dotčenými orgány ve smyslu § 37 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vypuštěn, je MÚK Moravské Knínice v ZÚR JMK 
nadbytečná. MÚK Moravské Knínice bude ze ZÚR JMK vypuštěna. Vypuštění předmětné MÚK Moravské 
Knínice je v souladu se stanoviskem Ministerstva dopravy jako dotčeného orgánu ve věci projednání 2. 
návrhu ZÚR JMK uplatněným pod č.j. 141/2011-910-UPR/2-Ma, ve kterém se uvádí, že se jedná o návrh 
zpracovatele s variantou jižního obchvatu Kuřimi, kterou Ministerstvo dopravy nepodporuje. V ostatních 
částech je grafická část v souladu s textovou částí.

Obecně k problematice mimoúrovňových křižovatek obecně uvádíme, že v dokumentaci SEA jsou 
předmětem hodnocení vymezené koridory záměrů. Tyto koridory pro umístění nových tras dopravní 
infrastruktury jsou charakterizovány směrovým vedením osy koridoru a jeho šířkou, která může být v dílčích 
úsecích proměnlivá v závislosti na konkrétních územních podmínkách (viz kap. A.6.1. „Metodický postup“). 
Součástí posuzovaných koridorů jsou i příslušné MÚK. Např. v kap. A.6.2 „Popis a hodnocení variantních 
návrhů“ je koridor R43 v úseku D1-A Troubsko (D1) – Kuřim, varianta „Bystrcká“, popsán jako rychlostní 
čtyřpruhová silnice včetně překrytého úseku v dl. 1,48km, MÚK a všech souvisejících staveb.
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K bodu 32:

Tvrzení, že by díky R43 došlo k závažnému znehodnocení rozvojových oblastí je nekonkrétní a není nijak 
odůvodněno. Z tohoto obecného vymezení není zřejmé, k jakým „rozvojovým oblastem“ se tvrzení 
vztahuje. 

Oblast Rozdrojovice – Jinačovice – Moravské Knínice byla mj. prověřována v rámci „Územní studie 
aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí“ (jeden z podkladů ke zpracování ZÚR JMK.), se závěrem, že 
rozvoj území v této oblasti je podmíněn realizací dopravního ochranného systému Brna.

ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů
v měřítku 1:100 000, ve kterém nejsou zobrazitelné jednotlivé parcely. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byl koridor 
pro R43 prověřován ve variantách a po projednání s dotčenými orgány ve smyslu §37 stavebního zákona 
byla na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí doporučena jako 
výsledná varianta varianta „Bystrcká“. Informace o prověřovaných variantách zůstala zachována v textové 
části Odůvodnění.

Právě varianta „Bystrcká“ (týkající se bezprostředně správního území obce Jinačovice) je přitom ve smyslu
§ 18 stavebního zákona soustavně a dlouhodobě sledována v územně plánovacích dokumentacích, včetně 
komplexního řešení účelného využití a prostorového uspořádání navazujícího území. Je tedy zřejmé, že
v oblasti územního plánování nedochází k žádné změně, která by mohla mít neočekávaný vliv na (veřejně 
známé) rozvojové záměry sledované v územních plánech.

K bodu 36:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celková 
koncepce řešení. 

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena v 2 
úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách variantě „Německá“ (D2-A), variantě „Malhostovická“ (D2-
B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D2-D). Posouzení těchto variant
z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivu ZÚR JMK na veřejné zdraví (tzv. HIA). Při porovnání 
variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného 
rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) zejména minimalizace negativních vlivů na veřejné 
zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované varianty
a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová doprava).

Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Malhostovickou“. Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů 
(projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná
z hlediska ochrany ovzduší). Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami a ve svém 
usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 doporučilo zvolit variantu „Německou“. 

V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“ a „Malhostovická“ jsou při 
realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí i dopravní systém a byly tedy 
zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 
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zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko
k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě 
„Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při splnění podmínek 
uvedených v předmětném stanovisku. 

Co se týče obytné výstavby v obcích Malhostovice a Drásov, ta je regulována územními plány vydanými 
zastupitelstvy těchto obcí. Vlastní rozvoj obcí byl navržen a projednán (a odsouhlasen zastupitelstvy obcí)
s tím, že v těchto územních plánech byla navržena dopravní plocha pro výstavbu rychlostní silnice R43 
(v trase „německé dálnice“) včetně opatření a staveb jako jsou protihluková opatření, mimoúrovňová 
křížení se stávajícími silnicemi a dalšími možnými územními souvislostmi. Krajský úřad žádný „souhlas
k dramatickému rozšíření obytné výstavby“ nedává. Souhlas uděluje KrÚ jen jako orgán ochrany ZPF (tj. 
odbor životního prostředí), a to pouze z hlediska záboru ZPF, nikoli odstupu od koridoru pro komunikace. 
Jako tzv. nadřízený orgán územního plánování pak dává KrÚ pouze stanovisko z hlediska zajištění 
koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy (tj. vazby na katastry sousedních 
obcí a širší území). 

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“

K bodu 37:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK -
viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK.

Výstupy z hodnocení SEA byly zohledněny v návrhu ZÚR v rámci úkolů pro územní plánování a kritérií
a podmínek pro rozhodování o změnách v území.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.



325

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2. návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Vlivy na obyvatelstvo z hlediska hlukové zátěže jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. 
„Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném 
úseku vychází, že z hlediska hlukové zátěže jsou varianty D2-A („Německá“) a D2-B (Malhostovická) 
příznivé.

V kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ (str. 55) dokumentace HIA je uvedeno: 
„Hlukové zatížení je v hodnocené oblasti mapováno v okolí stávající trasy silnice I/43 a podél silnic druhé 
třídy II/377, II/379. Nejvýznamnější hlukovou zátěž oblasti představuje silnice I/43. Z navržených variant se
s oblastí zatíženou hlukem z rychlostní komunikace střetává přibližně polovina trasy návrhu D2-C, návrhy 
D2-A a D2-B jsou vedeny mimo tuto oblast. Napadenou formulaci „Komunikace odvede část dopravní 
zátěže z centra dotčených obcí…“ lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Text v položce 
„Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na následovné znění: 
„Komunikace odvede část dopravní zátěže z centra obcí dotčených hlukovou zátěží z dopravy (zejména obcí 
na nevyhovující silnici I/43), avšak nově se bude přimykat …“.

V předmětné položce „Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ je dále uvedeno, že bude nutné odpovídajícímu 
protihlukovými opatřeními dodržet limity pro hlukovou zátěž - tvrzení, že budou porušeny limity hlučnosti 
je tedy nepravdivé.

K problematice údajného porušení limitů hlučnosti v prostoru Malhostovice – Drásov se podrobně vyjádřila 
Krajská Hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“), jejíž stanovisko je citováno níže. Pořizovatel v této 
souvislosti zdůrazňuje, že nelze srovnávat hodnocení SEA (a obdobně HIA), které se odehrává ve strategické
rovině, s hodnocením EIA, kde je posuzován již konkrétní záměr. Jestliže dokumentace EIA upozorní na 
nějaký problém, nelze z toho dovozovat, že záměr (tzn. v tomto případě trasa R43) nemůže být dále 
sledován. Musí však být navržena (v prováděcí dokumentaci pro navazující řízení) taková opatření, aby byly 
dodrženy podmínky stanovené v EIA, resp. v souhlasném stanovisku KHS JMK k dokumentaci záměru a jeho 
posudku.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 05.05.2011, uplatněného v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil. V tomto stanovisku dále 
uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné 
zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního 
plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování 
vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou
i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy 3 zákona
č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území.

K dané věci KHS JmK dále uvádí, že k záměru „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim-Svitávka“ vydala v rámci 
zveřejněné dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. „EIA“) vyjádření 
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ze dne 28. 1. 2008 č. d. BK/4141/2008/HOK v č. j. 742/2008/BK/HOK a v rámci zveřejnění posudku vyjádření 
ze dne 20. 1. 2010 č. d. BM/2666/2010/HOK v č. j. 7961/2009/BM/HOK.

V předložené dokumentaci i posudku nebylo uvedeno (jak se tvrdí v námitce), že i při maximálním 
zahloubení trasy „německé“ varianty (v dokumentaci a posudku tzv. varianta 1) v prostoru Malhostovice-
Drásov budou porušeny limity hlučnosti. 

Konkrétně z dokumentace a následného posudku předmětného záměru vyplynulo, že v okolí km cca 19,500 –
20,500 vpravo a vlevo předmětná trasa R43 prochází mezi východním okrajem Drásova a západním okrajem 
Malhostovic a v tomto území přechází ze zářezu do násypu. Protihlukové stěny bude nutno situovat na 
hraně zářezu a v násypovém úseku pak na krajnici komunikace. Výpočet, který byl proveden pro výhledový 
rok 2035, signalizuje mírné překročení hygienických limitů hluku u okraje zástavby Malhostovic vpravo
i v situaci s PS (v = 4m), a proto se dále uvádí, že v dalším stupni PD bude optimalizován předběžný návrh 
protihlukových stěn na základě podrobného modelu území a rozsah protihlukových opatření bude třeba 
posílit (i výškově). Konkrétní stavebně technické řešení včetně účinných protihlukových opatření bude řešit 
až dokumentace stavby v navazujících řízeních podle stavebního zákona.

Proto KHS JmK vydala souhlasná vyjádření k dokumentaci záměru „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim-
Svitávka“ a k jeho posudku s podmínkami, v nichž mimo jiné požadovala zpracovat podrobnou hlukovou 
studii a návrh protihlukových opatření optimalizovat tak, aby byl zajištěn reálný předpoklad splnění 
minimálně hygienických limitů hluku dle platných předpisů pro chráněné venkovní prostory staveb
a chráněné venkovní prostory, a to s ohledem na stávající i výhledový stav dle schválených územně 
plánovacích dokumentací. Tyto podmínky a další podmínky k ochraně veřejného zdraví jsou zakotveny ve 
stanovisku MŹP č. j. 106072/ENV/10 ze dne 21. 12. 2010.

Hlučnost v předmětném prostoru Malhostovice – Drásov byla posouzena v dokumentaci Hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví, které je součástí „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“ (tzv. „SEA“), a to
v části hodnotící umístění variant záměru R43 úseku Kuřim – Černá Hora. 

Posouzení hlučnosti v rámci celé SEA pro obce Malhostovice a Drásov považuje KHS za dostatečné. SEA je 
součástí koncepčního dokumentu, který dává možnost umístění stavby v uvažovaném koridoru i z hlediska 
zajištění ochrany veřejného zdraví.

Postupné zpřesňování situování záměru bude prováděno v rámci zpracování dalších stupňů územně 
plánovacích dokumentací, kdy bude optimalizován návrh protihlukových opatření, která musí zajistit splnění 
zákonných hygienických limitů hluku.“

K bodu 38:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK -
viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 
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Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Vlivy na ovzduší jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice
a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že hlediska 
znečištění ovzduší lze hodnotit riziko celkově jako nízké či přijatelné, a to ve všech variantách.

Koncepčním hlediskem se rozumí celkové pojetí v protikladu k pojetí dílčímu, lokálnímu, tedy vliv stavby 
jako celku v rámci širšího území, výsledné „vyvážení“ vlivů negativních (zde uváděné lokální zvýšení emisní 
zátěže v lokalitách, kde se trasa přibližuje obytné zástavbě) a pozitivních (snížení dopravní zátěže a s tím
i související emisní zátěže v některých obcích, zejména obcích při stávající nadměrně zatížené silnici I/43, 
kde vzhledem k dnešní blízkosti zástavby již mnohdy nelze realizovat technická opatření ke zlepšení 
situace).

Napadenou formulaci „Snížení emisní zátěže z dopravy v centrech dotčených obcí“ lze v této souvislosti 
považovat za nepřesnou. Text v položce „Ovzduší“na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na 
následovné znění: „Snížení emisní zátěže z dopravy v centrech obcí dotčených touto zátěží (zejména obcí na 
nevyhovující silnici I/43)“.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 05.05.2011, uplatněného v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil. Ve stanovisku uvádí: 
„V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je 
také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona
č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 
tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR 
podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“
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K bodu 39:

Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých možných konkrétních a účinných opatření
k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. Ochrana veřejného zdraví je dle § 82 
odst. 2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., v kompetenci KHS JMK. Z hlediska ochrany ovzduší 2. Návrh ZUR JMK 
vychází z programu zlepšení kvality ovzduší dle § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb., který musí být v souladu
s národním programem (§ 7 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.). Dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví“ (dále jen „HIA“), která je součástí dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(dále jen „SEA“), obsahuje opatření, které plní koncepce ZÚR JMK ve vztahu k relevantním koncepcím a to:

c) na národní úrovni zejména pro naplňování referenčního cíle „zvyšovat kvalitu ovzduší cestou snižování 
emisí škodlivin a snižovat plochu území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší“ ze strategických 
dokumentů NEHAP (Akční plán zdraví a životního prostředí ČR)

d) SPŽP (Státní politika životního prostředí ČR) a Zdraví 2001 (Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“).

c) na krajské úrovni zejména pro naplňování relevantních opatření z „Integrovaného programu ke zlepšení 
kvality ovzduší Jihomoravského kraje“. 

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“ je 
zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument
a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině. Vlastní 
vyhodnocení se zabývalo celkovým řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly 
zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. 
Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality ovzduší. V rámci posouzení suspendovaných částic byl 
zohledněn zákonem stanovený imisní limit PM10 i připravovaný imisní limit PM2,5.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

K problematice zpracování HIA Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (dále jen KHS) uvedla, že 
zákon č.258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky na 
zpracování HIA. Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivu na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA bylo dohodnuto 
na základě jednání mezi KÚ JMK, KHS JMK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. 
Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivu na veřejné zdraví
u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících 
řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, považuje KHS zpracování HIA za dostatečné. Je 
potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví.

Doklad o dodržení limitních hodnot může orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“) vyžadovat až
v následujících řízeních o umístění záměrů (EIA a další). Základním předpokladem souhlasu OOVZ s realizací 
záměru je pak průkaz o dodržení veškerých požadavků, které jsou stanoveny právními předpisy na úseku 
ochrany veřejného zdraví.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (včetně vlivů 
znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. Správnost hodnocení SEA a HIA zajišťuje 



329

skutečnost, že zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel 
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) 
stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

KHS ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 05.05.2011 uvedla:

„V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je 
také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona
č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 
tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR 
podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

K bodu 40:

V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“ a „Malhostovická“ jsou při 
realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí i dopravní systém a byly tedy 
zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko
k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě 
„Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při splnění podmínek 
uvedených v předmětném stanovisku. 

Koridor R43 je v úseku Kuřim – Černá Hora vymezen v šířce 600 m. Tato šířka je dostatečná, aby umožnila 
upřesnění v navazující územně plánovací dokumentaci (územním plánu) a umístění trasy v navazujících 
povolovacích řízeních se splněním podmínek uvedených v předmětném stanovisku Ministerstva životního 
prostředí.
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Přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní prostředí vyhodnotila 
dokumentace SEA. Zjištěné vlivy na sledované složky životního prostředí jsou souhrnně prezentovány
v hodnotících tabulkách, které jsou uvedeny v příloze dokumentace. Ve vztahu k oblasti Zlobice je v položce 
„příroda a krajina“ u variant D2-A („Německá“) a D2-B („Malhostovická“) uvedeno „v blízkosti PP Zlobice 
(EVL Zlobice)“. Je však třeba mít na zřeteli, že hledisko vlivů záměru na přírodu a krajinu je jen jedním
z kritérií hodnocení výhodnosti varianty. Výsledná varianta je pak variantou, která se jeví jako 
nejpřijatelnější při zohlednění jak environmetálních kritérií (minimalizace negativních vlivů na veřejné 
zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz apod.), tak také dopravně-inženýrských a technicko-ekonomických 
kritérií (přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního 
významu se zohledněním obsluhy území atd.).

Tvrzení uvedené podatelem o nepřijatelnosti trasy R43 v „německé“ trase není pravdivé, vzhledem k tomu, 
že MŽP vydalo výše uvedené souhlasné stanovisko k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka 
ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající 
variantě „Německá“).

Z vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území NATURA 2000, které je součástí 2. Návrhu ZÚR JMK vyplývá, že 
předložená koncepce „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“ nemá významný negativní vliv na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti a to vzhledem k tomu, že neobsahuje záměry s významně 
negativním vlivem ani územní rezervy, které nejsou vymezeny v rozsahu, který zachová možnost řešení bez 
negativního vlivu nebo s nejmenším možným negativním vlivem na území Natura 2000, a pro které je 
nemožné přijmout potřebná kompenzační opatření.

K bodu 41: 

Tento bod se týká přírodní památky Krkatá Bába, která se nachází na k.ú. Lubě.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. 

K rychlostní silnici R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných 
záměrů“ dokumentace SEA (od str 186). Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK 
prověřeny všechny známé varianty, tedy i „známé alternativní trasy, které se PP Krkatá bába vyhýbají“. Ve 
2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena ve 2. 
úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách. V rámci hodnocení vlivů na přírodu a krajinu
v dokumentaci SEA nebyly přírodní památky včetně jmenované přírodní památky Krkatá Bába opomenuty. 
Konkrétně v kap. A.6.2 v části týkající se úseku Kuřim – Černá Hora se uvádí: „Realizace záměru je ve všech 
předložených variantách spojena s potenciálně významnými negativními vlivy ve vztahu k zájmům ochrany 
přírody a krajiny. Dotčeny budou skladebné části ÚSES - koridory ve všech variantách kříží regionální 
biokoridor. Koridor ve var. D2-A estakádou překračuje území PP Krkatá bába a je v kontaktu s PP Drásovský 
kopeček, PP Malhostovická pecka, PP Čtvrtky za Bořím. Koridor var. D2-B, D2-C a D2-D zasahuje do území PP 
Čtvrtky za Bořím. Koridory ve všech variantách vytváří územní podmínky pro vedení trasy mimo území 
uvedených ZCHÚ či pro minimalizaci vlivu na tato území.“

Rovněž na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA – Koridory a plochy dopravní infrastruktury je v položce 
„Příroda a krajina“ uveden jmenovitě „průchod PP Krkatá bába“.
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Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK - viz článek (52) textové části návrhu ZÚR 
JMK, kde je v rámci kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území uvedena mj. minimalizace 
negativních vlivů na přírodní hodnoty a krajinný ráz dotčeného území.

K historii trasování „německé dálnice“ Vídeň – Brno – Vratislav uvádíme následující informace (čerpáno
z publikace „Stavby, kterým doba nepřála“ - Ředitelství silnic a dálnic, 2006). „Původně se počítalo s tím, že 
hluboká údolí říčky Lubě a Hlubockého potoka překoná dálnice dvěma železobetonovými obloukovými 
mosty. V případě stavby mostů v této podobě by došlo k likvidaci přírodní památky Krkatá Bába. Proto 
přistoupil Ing. Dr. Lorenz k rozdělení dálnice do dvou samostatných těles. Osy samostatných těles byly od 
sebe vzdáleny cca 140 m, přírodní památka Krkatá bába by se nacházela mezi těmito tělesy. Tím by došlo
i k rozdělení mostů a byly by postaveny čtyři samostatné mosty. Po vypuknutí válečného konfliktu byl projekt 
mostů přehodnocen a konstrukce mostů změněna na mosty betonové s malým rozpětím oblouků obložených 
velkými kamennými kvádry. Jednalo se o poněkud archaické řešení. Při stavbě takovýchto mostů nebylo 
třeba velké množství oceli, která byla přednostně dodávána pro vojenské účely. Na jaře 1940 je rozhodnuto 
postavit prozatím pouze jedno ze samostatných dálničních těles a provoz po něm vést dočasně obousměrně. 
Stavební práce na stavbě dálnice probíhají až do počátku roku 1942, kdy byly k 30.4.1942 zastaveny.“

Přírodní památka Krkatá Bába byla v r. 2004 podrobena botanickému průzkumu vzhledem k tomu, 
že předmětem ochrany je lokalita s výskytem přírodních teplomilných společenstev. Při průzkumech byl 
kladen zvláštní zřetel na koridor vymezený pro plánovaný průchod rychlostní silnice R43
s jeho bezprostředním okolím a na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin v daném území. Plocha přírodní 
památky je přibližně ve své polovině rozdělena asi 50 m širokým koridorem, kde ve 40. letech 20. století 
probíhaly přípravné práce pro stavbu tzv. Německé dálnice. V tomto pruhu byl v minulosti vykácen lesní 
porost. V současné době je koridor stěží rozeznatelný. Na sledované ploše vymezené pro realizaci rychlostní 
silnice R43 a v jejím bezprostředním okolí nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin. V případě 
průchodu rychlostní silnice přírodní památkou nebude přímo dotčena botanicky nejhodnotnější plocha, 
která se nachází v jižní části. Průchod rychlostní silnice bude veden na estakádě, proto by při výstavbě 
nemuselo dojít k narušení přírodní památky. Konkrétní poloha pilířů bude stanovena až při územním řízení. 
V rámci kompenzačních opatření by byly realizované biotechnické zásahy dle schváleného plánu péče
o chráněné území.

Z výše uvedeného vyplývá, že již v minulosti byly hledány možnosti, jak přírodní památku ochránit, resp. 
obejít, zároveň však také že vedení R43 v trase „německé dálnice“ ve vztahu k ochraně přírodní památky 
Krkatá bába je technicky řešitelné na soudobé úrovni tak, aby tato památka zůstala nedotčena.

K bodu 42:

Tvrzení, ze kterého vychází znění této námitky, vytrhává z kontextu hodnocení SEA jen dílčí hodnocení
k záměru R43 v úseku Kuřim - Černá Hora uvedené na str. 6 tabulkové přílohy 1.1 oddílu A. Účelově ovšem 
cituje jen první větu a zamlčuje následující větu, ze které je zřejmé že na str. 6 není uvedeno závěrečné 
komplexní hodnocení z hlediska všech posuzovaných složek životního prostředí, cit.: „Souhrnné 
vyhodnocení variantně vymezených koridorů je uvedeno v kap. 6 textové části a v tabulkové příloze 2.2 SEA 
dokumentace“. V kapitole 6 je podrobně popsáno hodnocení všech prověřovaných variant v předmětném 
úseku včetně souhrnného doporučení zpracovatele SEA, ve kterém zpracovatel konstatuje, že vzhledem
k protikladným hodnocením z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je při konečném výběru
z prověřovaných variant nezbytné zohlednit vedle environmentálních kritérií i dopravně - inženýrská
a technicko - ekonomická kritéria. Zpracovatel 2. Návrhu ZÚR JMK toto doporučení respektoval, jak je 
zřejmé z textové části Odůvodnění v části uvádějící informace k výběru výsledné varianty (str. 43)
v předmětném úseku R43. 

Není přitom pravda, že „nedoporučení“ některé varianty zpracovatelem SEA na základě méně příznivého 
vlivu na některou z dílčích složek životního prostředí vylučuje navrhnout tuto variantu jako variantu 
výslednou, pokud jsou jiná kritéria příznivá a žádný z dotčených orgánů chránících veřejné zájmy tuto 
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variantu nevyloučil. Konstatování týkající se hlediska dotčených orgánů vychází z výsledků projednávání 2. 
Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona, kdy se žádný z orgánů nevyjádřil k projednávaným 
variantám R43 negativně s výjimkou MŽP, které označilo za nepřijatelnou z hlediska ochrany ovzduší 
variantu D2-C „Obchvatovou“ (která byla z tohoto důvodu následně z dalšího výběru vyloučena). 

Tvrzení, že zpracovatel SEA „ignoroval klíčové otázky týkající se hlučnosti a prašnosti a dokonce své 
negativní stanovisko vydal i po nepřípustné manipulaci s těmito aspekty“ je nedoloženým subjektivním 
názorem. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou 
stavebního zákona. Jmenovitě k R43 je souhrnné vyhodnocení variantně vymezených koridorů (včetně vlivů 
na obyvatelstvo a ovzduší) uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“
dokumentace SEA (pro předmětný úsek konkrétně od str. 198), a to včetně shrnutí výsledků Vyhodnocení 
vlivů na veřejné zdraví (HIA), mj. z hlediska znečištění ovzduší a hluku. Dále je hodnocení jednotlivých vlivů 
ke všem posuzovaným variantám (opět ve členění podle vymezených úseků R43) uvedeno v tabulkové 
příloze 2.2 SEA dokumentace“ a dílčí hodnocení k záměru R43 v úseku Kuřim - Černá Hora od str. 6 
tabulkové přílohy 1.1 oddílu A. V dokumentaci HIA, která je součástí dokumentace SEA, jsou vlivy na 
obyvatelstvo z hlediska znečištění a hlukové zátěže dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. 
„Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Návaznost jednotlivých úseků R43 mezi sebou a na síť silnic nižších tříd byla posuzována jako jedno z kritérií
a podmínek pro rozhodování, zohledňujících základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území, a to
z hledisek dopravně – inženýrských, garantovaných zpracováním této problematiky příslušnou 
autorizovanou osobou.

K napadené „nespecifické podpoře politickým orgánem Jihomoravským krajem“, která údajně nemá oporu 
ve stavebním zákoně, uvádíme, že dle § 7 odst. 2 stavebního zákona vydává ZÚR zastupitelstvo kraje (tedy 
orgán kraje), a to v samostatné působnosti. Návrh na vydání ZÚR s jejich odůvodněním předkládá 
zastupitelstvu kraje krajský úřad (§ 41 stavebního zákona). Je tedy zřejmá provázanost pořizování ZÚR jako 
výkonu státní správy, s následným vydáním ZÚR cestou samosprávného orgánu, a tedy že je třeba, aby 
pořizovatel ZÚR JMK jako „předkládající“ znal a v mezích právních předpisů a stanovisek dotčených orgánů 
zohledňoval vůli „politického orgánu“, neboť tento může případně ZÚR z důvodu „politického nesouhlasu“ 
nevydat. Zároveň však plyne z § 41 odst. 2 stavebního zákona zastupitelstvu kraje povinnost před vydáním 
ZÚR si ověřit, zda nejsou v rozporu s politikou územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů nebo
s výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem ministerstva.

„Nepravdivost“ dlouhodobé územní ochrany je subjektivním názorem podatele. Trasa byla v Územním 
plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace (dále jen „ÚPN VÚC BSRA“) jako 
nadřazené územně plánovací dokumentaci zakreslena a podle soudobých výkladů jako závazná uplatňována 
do územních plánů příslušných obcí jak jejich pořizovateli (vesměs okresními úřady a následně úřady obcí
s rozšířenou působností), tak nadřízenými orgány (ministerstvem pro místní rozvoj a krajským úřadem). 

Zároveň byla v územně plánovacích i jiných podkladech předmětná rychlostní silnice nejen ověřována
v trase odpovídající ÚPN VÚC BSRA či v subvariantách, ale byla rovněž studována možnost jiných reálných 
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řešení. Jak zpracovatelé Územní prognózy Jihomoravského kraje včetně zpracovatele SEA dokumentace
a Generelu dopravy, tak zpracovatelé Vyhledávací studie vedení R43 Boskovickou brázdou dospěli
k podpoře realizace trasy rychlostní silnice R43 v úseku mezi Troubskem a Kuřimí přes Brno – Bystrc. Dle 
uvedených územně plánovacích podkladů bylo komplexně prověřeno vedení rychlostní silnice R43 a byla 
potvrzena trasa rychlostní silnice R43 vedená v trase „německé dálnice“ dle ÚPN VÚC BSRA.

Na faktu, že příslušná územní ochrana pro tuto trasu byla dlouhodobě zajišťována v územních plánech 
většiny trasou dotčených obcí a to i z pozice KrÚ JMK jako nadřízeného orgánu územního plánování, nic 
nemění ani současné rozsudky Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) rušící některé územní plány (např. 
územní plán města Brna) v části vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R43 na základě výkladu ke způsobu 
vymezení trasy R43 a tím i její závaznosti v ÚPN VÚC BSRA odlišného od výkladu platného v době pořizování 
těchto územních plánů.

Je však třeba mít na zřeteli, že „dlouhodobá územní ochrana“ trasy R43 ve variantě „Německé“ je jen 
jednou z „doplňujících“ položek uvedených v rámci odůvodnění jejího výběru, přičemž ve srovnání
s výsledky vyhodnocení variant dle aplikovaných kritérií a podmínek pro rozhodování a se stanovisky 
dotčených orgánů jde o argument spíše podpůrný, nikoliv však zásadní či rozhodující. 

K bodu 43:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešením území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví (a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů) ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní 
nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality 
ovzduší a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Správnost hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje 
skutečnost, že zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel 
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) 
stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

V dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „dokumentace HIA“), která je součástí 
dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“. Vlivy na obyvatelstvo z hlediska 
hlukové zátěže jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice a charakterizace 
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rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že z hlediska hlukové zátěže 
jsou varianty D2-A („Německá“) a D2-B (Malhostovická) příznivé.

V kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ (str. 55) dokumentace HIA je uvedeno: 
„Hlukové zatížení je v hodnocené oblasti mapováno v okolí stávající trasy silnice I/43 a podél silnic druhé 
třídy II/377, II/379. Nejvýznamnější hlukovou zátěž oblasti představuje silnice I/43. Z navržených variant se
s oblastí zatíženou hlukem z rychlostní komunikace střetává přibližně polovina trasy návrhu D2-C, návrhy 
D2-A a D2-B jsou vedeny mimo tuto oblast. Napadenou formulaci „Komunikace odvede část dopravní 
zátěže z centra dotčených obcí…“ lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Text v položce 
„Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ na str. 7 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na následovné znění: 
„Komunikace odvede část dopravní zátěže z centra obcí dotčených hlukovou zátěží z dopravy (zejména obcí 
na nevyhovující silnici I/43), avšak nově se bude přimykat …“.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 05.05.2011, uplatněného v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil. Ve stanovisku uvádí: 
„V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je 
také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona
č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 
tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR 
podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a o 
jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů 
připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k 
závěrům posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 
zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“
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K bodu 44:

V podání je v tomto bodě (zřejmě chybně) uvedena varianta D2–A (což je označení pro variantu 
„Německou“), dále se však hovoří o variantě „Malhostovické“ a též z uvedeného čísla strany 7 a z citace 
textu dovozujeme, že se bod vztahuje k variantě D2-B („Malhostovické“).

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešením území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví (a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů) ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní 
nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality 
ovzduší a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn. že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Vlivy na ovzduší jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice
a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že hlediska 
znečištění ovzduší lze hodnotit riziko celkově jako nízké či přijatelné, a to ve všech variantách.

Koncepčním hlediskem se rozumí celkové pojetí v protikladu k pojetí dílčímu, lokálnímu, tedy vliv stavby 
jako celku v rámci širšího území, výsledné „vyvážení“vlivů negativních (zde uváděné lokální zvýšení emisní 
zátěže v lokalitách, kde se trasa přibližuje obytné zástavbě) a pozitivních (snížení dopravní zátěže a s tím
i související emisní zátěže v některých obcích, zejména obcích při stávající nadměrně zatížené silnici I/43, 
kde vzhledem k dnešní blízkosti zástavby již mnohdy nelze realizovat technická opatření ke zlepšení 
situace).

Napadenou formulaci „Snížení emisní zátěže v zastavěných územích dotčených obcí“ lze v této souvislosti 
považovat za nepřesnou. Text v položce „Ovzduší“na str. 7 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na 
následovné znění: „Snížení emisní zátěže z dopravy v zastavěných územích obcí dotčených touto zátěží 
(zejména obcí na nevyhovující silnici I/43)“.
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Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 05.05.2011, uplatněného v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil. Ve stanovisku uvádí: 
„V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a o 
jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

K bodu 45:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů.

Není pravda, že by zpracovatel SEA „zcela rezignoval na posouzení koridoru vymezeného v ZÚR“. Koridory
dopravní infrastruktury, tedy konkrétně i variantní koridory pro silnici R43, jsou v dokumentaci SEA popsány
a vyhodnoceny zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“, dále např. v podatelem 
citované příloze 1.1 – Koridory a plochy dopravní infrastruktury a příloze 2.2. – Hodnocení variantně 
vymezených koridorů. Jak je popsáno v úvodu kapitoly A.6, „hodnocení vlivů na životní prostředí je 
metodicky založeno na hodnocení variant v míře podrobnosti dané měřítkem ZÚR. Míra podrobnosti 
hodnocení jednotlivých vlivů odpovídá míře podrobnosti, v jaké je konkrétní jev (záměr) v rámci ZÚR 
definován nebo vymezen“. Je zjevné, že rovněž uváděná opatření SEA, formulovaná na základě tohoto 
hodnocení, mohou odpovídat pouze uvedené podrobnosti. K úrovni posuzování vlivů na životní prostředí
vlivů na veřejné zdraví ve vazbě na jednotlivé fáze těchto procesů se vyjádřila podrobněji KHS JMK v níže 
citovaném stanovisku.

Hodnocení SEA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant 
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odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

KHS JMK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 05.05.2011 uplatněném v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK uvedla, že „v rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo 
provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního 
zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, 
jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování 
vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou
i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodu 46:

Uvedený obrázek 17 je nazván „Umístění záměru – silnice R43 v úseku D1- Kuřim. Jedná se o schéma, 
zobrazující (jak je uvedeno v názvu) pouze umístění záměru v měřítku malé podrobnosti. Zároveň je z názvu 
obrázku zjevné, že se jedná o zobrazení úseku D1 – Kuřim. Podatelem napadený úsek označený D2-D je 
součásti jiného úseku, a to úseku Kuřim – Černá Hora.



338

Podstatnou skutečností je však především to, že hodnocení vlivů na životní prostředí (a stejně tak 
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví jako jeho součást) je metodicky založeno na hodnocení celého obsahu 
ZÚR, v míře podrobnosti dané měřítkem výkresové části ZÚR JMK (měřítko 1:100 000). 

Z uvedeného je zřejmé, že způsob zákresu napadeného úseku v předmětném obrázku je ve vztahu
k vlastnímu posuzování irelevantní.

K bodu 47:

K uvedené problematice zpracování dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „HIA“) ve 
vztahu k znečištění ovzduší se jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví vyjádřila Krajská hygienická 
stanice (dále jen „KHS JmK“). S námitkou, že je posouzení HIA zatíženo tak vážnou chybou, že je 
nepoužitelné a musí být přepracováno, KHS JmK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 
05.05.2011 nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Údaje o kvalitě ovzduší jsou uvedeny
v části 2.2.2. HIA včetně odkazů na zdroje dat. V HIA bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve 
strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

K danému bodu námitky směřuje podmínka č. 2 stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze 
dne 20. 7. 2010 vydaného pod číslem jednacím 6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu
BM/33103/2010/odb_HOK, dle níž KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů a z přílohy č. 3 této části, tj. HIA.

Podmínka reflektovala na skutečnost, že HIA, mimo jiné pro lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice, 
doporučila, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů
a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel 
žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu měly být zohledněny v územní studii 
ve smyslu ustanovení § 30 stavebního zákona.“

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá dokumentace HIA, která je zpracována jako 
součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (dále jen „SEA“). Jedná se
o strategický dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině.
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Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Na str. 47, na kterou je podatelem odkazováno, se nachází obrázek a text, který se vztahuje k rychlostní 
silnici R43 v úseku D1 – Kuřim. Z podatelem jmenované oblasti „v mnoha obcích v pásu od Troubska, 
Ostopovic až po Holubice“ je tedy v této souvislosti její větší část irelevantní.

V dokumentaci HIA bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako lokalita s výraznou kumulací záměrů v území. Jak již bylo zmíněno ve stanovisku KHS, 
tato dokumentace doporučuje, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím 
všech záměrů a následně pak (v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví) návrh opatření k ochraně 
obyvatel žijících v této oblasti. Bližší informace k této problematice jsme uvedli výše k bodům 2, 3 a 6 
tohoto podání.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku 
ochrany veřejného zdraví. Podrobné hodnocení je možné (jak plyne i ze stanoviska KHS) až v procesu EIA
a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad 
nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má 
naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn. že by měla být 
upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

K bodu 48: 

K uvedené problematice zpracování dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „HIA“) ve 
vztahu k hlukovému zatížení se jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví vyjádřila Krajská hygienická 
stanice (dále jen „KHS JmK“). S námitkou, že je posouzení HIA zatíženo tak vážnou chybou, že je 
nepoužitelné a musí být přepracováno, KHS JmK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 
05.05.2011 nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Údaje o stávající hlukové zátěži jsou 
uvedeny v části 2.2.4. HIA. V HIA bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

K danému bodu námitky směřuje podmínka č. 2 stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze 
dne 20. 7. 2010 vydaného pod číslem jednacím 6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu
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BM/33103/2010/odb_HOK, dle níž KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů a z přílohy č. 3 této části, tj. HIA.

Podmínka reflektovala na skutečnost, že HIA, mimo jiné pro lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice 
doporučila, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů
a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel 
žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu měly být zohledněny v územní studii 
ve smyslu ustanovení § 30 stavebního zákona.“

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá dokumentace HIA, která je zpracována jako 
součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (dále jen „SEA“). Jedná se
o strategický dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině.

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

V kapitole 2.2.4 dokumentace HIA je uvedeno, že „… na území Jihomoravského kraje jsou hlukově 
nejzatíženější následující oblasti …“ (následuje výčet těchto oblastí), přičemž v rámci oblastí s hustotou 
zalidnění nad 10 obyvatel/ha je uvedeno mj. Brno – katastrální území Bosonohy – D1 a Troubsko – D1. 

V dokumentaci HIA bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako lokalita s výraznou kumulací záměrů v území. Jak již bylo zmíněno ve stanovisku KHS, 
tato dokumentace doporučuje, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím 
všech záměrů a následně pak (v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví) návrh opatření k ochraně 
obyvatel žijících v této oblasti. Bližší informace k této problematice jsme uvedli výše k bodům 2, 3 a 6 
tohoto podání.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku 
ochrany veřejného zdraví. Podrobné hodnocení je možné (jak plyne i ze stanoviska KHS) až v procesu EIA
a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad 
nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má 
naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být 
upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

K bodu 49:

Z uvedené formulace není jasné, v čem konkrétně by měl spočívat chybný přístup zpracovatele „Hodnocení 
vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“.

Hodnocení HIA, které se zabývá vlivem této územně plánovací dokumentace na obyvatelstvo – veřejné 
zdraví, je zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. Jedná se o strategický 
dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině. Při 
strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví
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Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku 
ochrany veřejného zdraví. 

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

K „dělbě občanů na občany dvou kategorií“ citujeme z rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 6 Ao 
6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011, v němž tento orgán uvedl: „Nejvyšší správní soud se naopak v návaznosti na 
svou předchozí judikaturu nemůže ztotožnit s námitkou navrhovatelů, že napadené opatření obecné povahy 
porušuje rovný přístup k různým obyvatelům a že provádí nepřípustnou volbu, kdo bude plánovaným 
rozšířením letiště více poškozen a kdo méně. Tuto obecnou výtku Nejvyšší správní soud musí v souladu se 
svou judikaturou i s podstatou územního plánování odmítnout“. Analogicky lze tento přístup aplikovat na 
trasu rychlostní komunikace, která bude obdobně součástí ZÚR jako opatření obecné povahy. V rozsudku se 
dále uvádí: … v procesu územního plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za 
současné záruky dosavadních standardů života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu 
územního plánování dochází k vážení řady zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být 
rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před jinými při zachování právem předvídané proporcionality
a ochrany základních práv před svévolnými a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže
v rámci určitého území při zachování výše zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního 
zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje realizaci práva na samosprávu konkrétního 
územního celku.“

S námitkou, že je posouzení HIA zatíženo tak vážnou chybou, že je nepoužitelné a musí být přepracováno, 
KHS JmK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 05.05.2011 nesouhlasí. Toto stanovisko 
odůvodňuje následovně: „Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušnými 
orgány veřejné správy. V HIA bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

K bodu 50:

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá hodnocení HIA, které je zpracováno jako 
součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument, tj. hodnocení 
vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině. Při strategickém hodnocení se 
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nepracuje s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Z hlediska ochrany veřejného 
zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

K bodům 51 a 52:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celková 
koncepce řešení. 

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. 
K napadené variantě „Malhostovické“ uvádíme, že vznikla v rámci procesu EIA, který probíhal od r. 2006
k rychlostní silnici R43 v úseku Kuřim – Svitávka, a to původně pro trasu v poloze „německé dálnice“. Na 
základě zjišťovacího řízení byl proces EIA doplněn o další dvě varianty (z nichž jedna odpovídá právě trase 
„Malhostovické“), pro které byla zpracována v červenci 2007 vyhledávací studie a následně v prosinci 2007 
zveřejněna dokumentace EIA. Tento proces probíhal (jak je zřejmé i z časových údajů) bez přímé vazby 
na proces pořizování ZÚR JMK. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla 
rychlostní silnice R43 řešena ve 2. úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách - variantě „Německá“ 
(D2-A), variantě „Malhostovická“ (D2-B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ 
(D2-D). Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivů ZÚR JMK 
na veřejné zdraví (tzv. HIA). Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování 
zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) 
zejména minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, 
dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním 
obsluhy území (zdrojová a cílová doprava).

Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). Zastupitelstvo 
Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010
doporučilo zvolit variantu „Německou“. Ve smyslu výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK 
upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona, tj. varianta „Malhostovická“ není nadále 
sledována.

K bodu 55:

Tento bod se váže k otázce dopravní účinnosti trasy rychlostní silnice R43 v Boskovické brázdě. 

Problém trasy R43 nespočívá v tranzitní dopravě, nýbrž v dopravě cílové a zdrojové, která v brněnské 
aglomeraci výrazně převažuje. Trasa bítýšskou stopou má nižší účinnost v samotné obsluze města Brna. 
Trasa R43 v poloze bystrcké nejlépe plní funkci nejen pro tranzitní dopravu, ale napomáhá
i rovnoměrnějšímu rozložení dopravy zdrojové a cílové do Brna, takže veškerá doprava ze severu (I/43), 
ze západu (II/385) a východu (II/379) pak není vedena do Brna jediným dopravním koridorem po stávající 
silnici I/43, ale trasa R43 umožňuje její rozdělení do dvou dopravních koridorů a zároveň je zajištěno
i odlehčení silnice I/42 VMO.
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Počty vozidel uvedené podatelem jsou vytrženy z kontextu uváděných dokumentací a jejich interpretaci bez 
vazby na další obsah těchto materiálů lze považovat za účelovou.

Vliv trasy rychlostní silnice R43 na území města Brna a jeho okolí byl doložen materiálem zpracovaným 
firmou DOPING „Město Brno – kordon průzkumů IAD na vjezdech do města, 2004“ {včetně doplnění
o pentlogramy, 2005), který je jedním z podkladů vyjmenovaných v zadání ZÚR JMK. Tento materiál velmi 
podrobně pomocí směrových průzkumů IAD dokladoval celkovou dopravu na vjezdech do Brna a její 
rozdělení na tranzitní a zdrojovou a cílovou dopravu do Brna. Cca 80% dopravy na silnici I/43 přitom tvoří 
zdrojová a cílová doprava do Brna a jen cca 20% dopravy je dopravou tranzitní. i v následujících 
materiálech, které byly prozatím zpracovány, se vždy dochází k jednoznačnému závěru, že intenzita dopravy 
ze severu do Brna má narůstající tendenci a že i tzv. 80% zdrojové a cílové dopravy do Brna má významný 
negativní vliv na Velký městský okruh (VMO) - silnice I/42. Přitom VMO v městě Brně je budován především 
jako ochrana centra města před narůstající dopravou a tím i hlukem a imisemi. VMO v žádném případě není 
budováno pro potřeby tranzitní dopravy, má zajišťovat vnitroměstské dopravní vztahy mezi jednotlivými 
městskými částmi Brna. Poloha R43 v bystrcké stopě je z hlediska dopravního optimální polohou, neboť 
umožňuje zajistění dvou dopravních funkcí. R43 v poloze bystrcké umožňuje převést tranzitní dopravu 
od severu k jihu mimo VMO. V MÚK Troubsko pak dochází k dalšímu přerozdělení této tranzitní dopravy 
především ve směru jižním (jihozápadní tangenta) a dále západním a východním (D1). Zároveň trasa R43
v bystrcké stopě napomáhá výrazně lepšímu rozložení cílové a zdrojové dopravy v městě Brně, neboť 
umožní přímé zpřístupnění jednotlivých městských částí, aniž by nežádoucím způsobem zvyšovala intenzitu 
dopravy na VMO, což by v žádném případě neumožňovala trasa R43 v boskovické brázdě. Z trasy stávající 
silnice I/43 je možné výhodněji dosáhnout pouze cílů v severním segmentu města Brna s minimalizací 
zatížení VMO. Naopak nová trasa R43 v bystrcké stopě nabízí výhodnější dopravní obslužnost západní a jižní 
části města Brna opět bez nutnosti přitížení VMO. Budování trasy R43 v boskovické brázdě nepřináší 
dopravní efekt na VMO a tím tedy ani městu Brnu. Trasu R43 vedenou v boskovické brázdě by využila pouze 
část deklarované tranzitní dopravy. Pro cílovou a zdrojovou dopravu do města Brna znamená varianta 
boskovickou brázdou dopravní závlek cca o 10 km, a proto by byla využívána minimálně. Z dopravně –
inženýrského hlediska R43 v boskovické brázdě nesplňuje podmínky pro vybudování čtyřpruhové směrově 
rozdělené rychlostní silnice, nepředstavuje tak po stránce dopravního řešení srovnatelnou náhradu. R43
v boskovické stopě má však také velmi negativní vliv na dálnici D1 v úseku Ostrovačice – Troubsko, neboť 
tento úsek by byl právě přitížen peáží tranzitní dopravy, která by ze severu směřovala na jih a východ. Trasa
R43 v bystrcké stopě v kombinaci s jihozápadní tangentou odstraňuje tuto nežádoucí peáž na D1 včetně 
dalšího zahlcování křižovatek D1×I/52 a D1×D2. Technické řešení průchodu R43 v bystrcké stopě (hloubený 
tunel) umožňuje i bezproblémově převedení tranzitní dopravy přes městskou část Bystrc.

V březnu 2006 zpracovala firma ADIAS, s.r.o. dopravně inženýrské posouzení, jako podpůrný materiál, který 
měl dokladovat tu skutečnost, že byly neustále nesprávně interpretovány výsledky a závěry vyhledávací 
studie „Boskovická brázda“ (HBH Projekt spol. s r.o., 2005). Dopravně inženýrské posouzení bylo 
zpracováno pro dvě varianty varianta Boskovickou brázdou (varianta 2) a bystrckou stopou (varianta 1). 

Intenzity dopravy na rychlostní silnici R43 v úseku dálnice D1 – Kuřim se podle modelu IAD budou 
pohybovat v roce 2030:

– ve Variantě 1 mezi 19 a 24 tisíci vozidel za 24 hodin (podle úseku)

– ve Variantě 2 mezi 11 a 13 tisíci vozidel za 24 hodin. 

Toto dopravně inženýrské posouzení je součástí dokumentace EIA „Silnice I/43 Troubsko – Kuřim“. V obou 
případech se předpokládá, že po nové rychlostní silnici R43 pojede veškerá tranzitní doprava (vůči městu 
Brnu) a ta část cílové a zdrojové dopravy, pro kterou je jízda po příslušné variantě výhodnější. U nákladní 
dopravy se mimo to předpokládá, že organizačními opatřeními (dopravní značení) bude možno přesunout 
na rychlostní silnici i část dopravy, která by z hlediska „výhodnosti“ jela přes město. To se týká zejména 
Varianty 2. Účinnost těchto opatření je ovšem značně problematická a reálně hrozí, že část tranzitu bude 
využívat dobudovaný VMO - silnice I/42 k průjezdu městem, zatímco intenzity dopravy ve Variantě 2 na 
úseku Boskovickou brázdou budou tedy ještě nižší, což by vedlo k dalšímu nežádoucímu zvyšování intenzity 
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dopravy na VMO. Rozdíl intenzit dopravy mezi variantami 1 a 2, který činí cca 11 tisíc vozidel za 24 hodin, by 
zůstal na stávajících trasách, tedy zejména na stávající silnici I/43 a následně v uliční síti města Brna.

V roce 2008 na základě objednávky Magistrátu města Brna byl firmou ADIAS s. r. o. zpracován model 
intenzit dopravy, který byl podkladem pro koncept nového územního plánu města Brna. Firma ADIAS s.r.o. 
spolupracovala s Brněnskými komunikacemi a.s., do jejichž kompetence spadá sledování nárůstu intenzit 
dopravy na území města Brna. Znovu byl proveden kordon dopravních průzkumů na vjezdech do města 
Brna a vytvořena matice přepravních vztahů pro oblast města Brna a jeho blízkého okolí. Tento materiál 
jednoznačně prokázal, že trasa R43 bystrckou stopou je pro ochranu města Brna nejúčinnější.

V roce 2009 na základě objednávky ŘSD ČR Správy Brno zpracovala firma CITYPLAN spol. s r.o. nové 
dopravně inženýrské posouzení R43 jako podklad pro novou dokumentaci EIA. Je třeba zdůraznit, 
že projektant využívá pro modelování jeden z nejmodernějších software PTV – VISION, tedy zcela odlišné 
metody než využívají firmy ADIAS s.r.o., DOPING nebo HBH Projekt spol. s r.o. Závěry tohoto materiálu 
znovu potvrdily, že pro město Brno je z hlediska dopravního nejvhodnější umístění R43 v bystrcké stopě.

Ministerstvo dopravy i Jihomoravský kraj dlouhodobě preferují plánovanou R43 v bystrcké variantě. 
Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném 
projednání 2. Návrhu ZUR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 06.05.2011 uvedlo, že se ztotožňuje se 
stanoviskem zastupitelstva JMK a podporuje bystrckou variantu, jejíž výhodnost potvrdil dopravní model. 
Považuje ji za optimální výsledek srovnání variant. Trasa je prověřena dopravním modelem i porovnáním 
několika variant. Jsou plánována technická opatření pro minimalizaci dopadů na životní prostředí.

K bodu 56:

Institut nízkoemisních zón není součástí platné legislativy, ale je součástí teprve připravované legislativy
v oblasti ochrany ovzduší (§ 14 připravovaného zákona, zákon t.č. v Poslanecké sněmovně ČR). Obec bude 
moci (pokud došlo k překročení některého z imisních limitů) na svém území, nebo jeho části, stanovit 
vyhláškou zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel (dále jen „nízkoemisní zóna“) postupem 
podle tohoto připravovaného zákona o ochraně ovzduší. Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice lze 
nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu anebo mimo 
zastavěné území téže nebo sousední obce existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy, po které
je možné zajistit obdobné dopravní spojení. 

Připravovaná rychlostní silnice R43 je de facto využitelným obchvatem jádrového území a vnitřní 
komunikační sítě města Brna a je tedy využitelná pro uplatnění institutu nízkoemisní zóny ve městě Brně. 

Problém trasy R43 však nespočívá v tranzitní dopravě, nýbrž v dopravě cílové a zdrojové, která v brněnské 
aglomeraci výrazně převažuje. Trasa R43 v poloze bystrcké nejlépe plní funkci nejen pro tranzitní dopravu, 
ale napomáhá i rovnoměrnějšímu rozložení dopravy zdrojové a cílové do Brna, takže veškerá doprava ze 
severu (I/43), ze západu (II/385) a východu (II/379) pak není vedena do Brna jediným dopravním koridorem 
po stávající silnici I/43, ale trasa R43 umožňuje její rozdělení do dvou dopravních koridorů a zároveň je 
zajištěno i odlehčení silnice I/42 VMO. Přitom VMO v městě Brně je budován především jako ochrana 
centra města před narůstající dopravou a tím i hlukem a imisemi. VMO v žádném případě není budováno 
pro potřeby tranzitní dopravy, má zajišťovat vnitroměstské dopravní vztahy mezi jednotlivými městskými 
částmi Brna. Poloha R43 v bystrcké stopě je z hlediska dopravního optimální polohou, neboť umožňuje 
zajištění dvou dopravních funkcí. R43 v poloze bystrcké umožňuje převést tranzitní dopravu od severu k jihu 
mimo VMO. V MÚK Troubsko pak dochází k dalšímu přerozdělení této tranzitní dopravy především 
ve směru jižním (jihozápadní tangenta) a dále západním a východním (D1). Zároveň trasa R43 v bystrcké 
stopě napomáhá výrazně lepšímu rozložení cílové a zdrojové dopravy v městě Brně, neboť umožní přímé 
zpřístupnění jednotlivých městských částí, aniž by nežádoucím způsobem zvyšovala intenzitu dopravy na 
VMO, což by v žádném případě neumožňovala trasa R43 v boskovické brázdě.
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Budování trasy R43 v boskovické brázdě nepřináší dopravní efekt na VMO a tím tedy ani městu Brnu. Trasu
R43 vedenou v boskovické brázdě by využila pouze část tranzitní dopravy. Pro cílovou a zdrojovou dopravu 
do města Brna znamená varianta boskovickou brázdou dopravní závlek cca o 10 km, a proto by byla 
využívána minimálně. Z dopravně – inženýrského hlediska R43 v boskovické brázdě nesplňuje podmínky pro 
vybudování čtyřpruhové směrově rozdělené rychlostní silnice, nepředstavuje tak po stránce dopravního 
řešení srovnatelnou náhradu. R43 v boskovické stopě má však také velmi negativní vliv na dálnici D1
v úseku Ostrovačice – Troubsko, neboť tento úsek by byl právě přitížen peáží tranzitní dopravy, která by ze 
severu směřovala na jih a východ. Trasa R43 v bystrcké stopě v kombinaci s jihozápadní tangentou 
odstraňuje tuto nežádoucí peáž na D1 včetně dalšího zahlcování křižovatek D1×I/52 a D1×D2. Technické 
řešení průchodu R43 v bystrcké stopě (hloubený tunel) umožňuje i bezproblémově převedení tranzitní 
dopravy přes městskou část Bystrc.

K bodu 57:

Podatel správně uvádí, že se jedná především o zdrojovou a cílovou dopravu do Brna, tranzitní doprava je 
minimální. Trasa R43 v boskovické brázdě v žádném případě nepomůže zdrojové a cílové dopravě do Brna. 
Pokud by řidiči využívali trasu boskovickou brázdou (dopravní závlek pro zdrojovou a cílovou dopravu do 
Brna), pak by nadměrně zatěžovali dálnici D1 v úseku Ostrovačice – Kývalka - Brno-západ. Všem MČ města 
Brna ležícím v blízkosti dálnice D1 by se situace zhoršila (MČ Bosonohy, Troubsko, MČ Bohunice, MČ 
Komárov a MČ Brno střed). Realizací trasy R43 boskovickou brázdou by se tedy dopravní problém města 
Brna nevyřešil, naopak by některé MČ Brna byly daleko více zatíženy.

V březnu 2006 zpracovala firma ADIAS, s.r.o. dopravně inženýrské posouzení, jako podpůrný materiál, který 
měl dokladovat tu skutečnost, že byly neustále nesprávně interpretovány výsledky a závěry vyhledávací 
studie „Boskovická brázda“ (HBH Projekt spol. s r.o., 2005). Dopravně inženýrské posouzení bylo 
zpracováno pro dvě varianty varianta Boskovickou brázdou (varianta 2) a bystrckou stopou (varianta 1). 

Intenzity dopravy na rychlostní silnici R43 v úseku dálnice D1 – Kuřim se podle modelu IAD budou 
pohybovat v roce 2030:

– ve Variantě 1 mezi 19 a 24 tisíci vozidel za 24 hodin (podle úseku)

– ve Variantě 2 mezi 11 a 13 tisíci vozidel za 24 hodin. 

Toto dopravně inženýrské posouzení je součástí dokumentace EIA „Silnice I/43 Troubsko – Kuřim“. V obou 
případech se předpokládá, že po nové rychlostní silnici R43 pojede veškerá tranzitní doprava (vůči městu 
Brnu) a ta část cílové a zdrojové dopravy, pro kterou je jízda po příslušné variantě výhodnější. 

V roce 2008 na základě objednávky Magistrátu města Brna byl firmou ADIAS s. r. o. zpracován model 
intenzit dopravy, který byl podkladem pro koncept nového územního plánu města Brna. Firma ADIAS s.r.o. 
spolupracovala s Brněnskými komunikacemi a.s., do jejichž kompetence spadá sledování nárůstu intenzit 
dopravy na území města Brna. Znovu byl proveden kordon dopravních průzkumů na vjezdech do města 
Brna a vytvořena matice přepravních vztahů pro oblast města Brna a jeho blízkého okolí. Tento materiál 
jednoznačně prokázal, že trasa R43 bystrckou stopou je pro ochranu města Brna nejúčinnější.

Umístění MÚK Bystrc v ZÚR JMK vycházelo z platného ÚPmB 1994 a pro její případné umístění byla v ZÚR 
ponechána dostatečně velká dopravní plocha. Pokud nový ÚPmB potvrdí potřebu této MÚK, ještě stále to 
neznamená, že tato MÚK bude realizována. O její realizaci bude rozhodnuto až na základě nové projektové 
dokumentace (pravděpodobně podrobná technická studie do zaměřeného území) R43 v úseku Troubsko –
Kuřim. Technická studie musí variantně vyhodnotit výškové vedení trasy jak v prostoru brněnské přehrady, 
tak i v prostoru připojení R43 na D1, dále musí vyhodnotit potřebu jednotlivých MÚK a pokud nebude 
prokázáno jejich dopravní opodstatnění, tak nebudou realizovány. Projektová dokumentace prověří výše 
uvedené a bude pak podkladem pro zpracování dokumentace EIA podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí. Vydáním stanoviska MŽP bude rozhodnuto o podmínkách umístění stavby.
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Ke studii firmy DOPING uvádíme:

Firma DOPING zpracovala na základě objednávky ŘSD ČR „Kordon průzkumů IAD na vjezdech do Brna“. 
Průzkumy se uskutečnily v roce 2004 a na všech vjezdech do Brna byla zastavována vozidla s dotazem na 
řidiče, odkud a kam jedou, jakou využívají trasu, případně za jakým účelem je cesta podniknuta. Z toho tedy 
vyplývá, že řidiči logicky využívali stávající trasu I/43 a nejvíce směřovali do oblastí Královo Pole, Brno-střed, 
Židenice, Zábrdovice a Horní Heršpice. Pokud by byla již realizována trasa R43, tak by došlo ke změně 
dopravního proudu, nelze tedy tento průzkum používat pro dokladování toho, že trasa R43 nebude 
využívána. Toto je chybné chápání dopravních průzkumů. Modelování dopravy na území Jihomoravského 
kraje vychází z jiných podkladů a nelze průzkumy zaměňovat s modelováním na výhledové silniční síti, které 
slouží především jako podklad pro ZÚR JMK.

K bodu 58:

Závěry dopravně inženýrského posouzení firmy ADIAS i studie firmy DOPING jsou popsány výše (viz body 55
a 57). Podatelem uváděné údaje jsou vytrženy z kontextu, nejsou odborného charakteru a dokládají 
nepochopení celé problematiky modelování.

Dopravně inženýrské posouzení zpracovala firma s dlouhodobými zkušenostmi s modelováním dopravy. 
Rozsah využití jednotlivých podkladů uvedených v Zadání ZÚR JMK (resp. i případných dalších podkladů) je 
na uvážení autorizovaných osob zpracovatele ZÚR JMK. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

K bodu 59:

Tento bod se váže k otázce dopravní účinnosti trasy rychlostní silnice R43 v Boskovické brázdě, 

Uváděnou „kalibrovanou dopravní studii DHV (2010)“ nemá KrÚ JMK k dispozici a nebyla s ním 
projednána, rovněž nebyla projednána ani s MD. Z uvedeného bodu lze souhlasit pouze s tvrzením, že 
žádné dopravní modelování není schopno a ani nemůže spolehlivě rozdělit dopravní proudy mezi dvě 
paralelní komunikace. Modelování dopravy samozřejmě ovlivňuje řada aspektů, které nelze v době 
zpracování definovat (vznik velkých průmyslových zón, satelitních center pro bydlení, časové hledisko, 
hledisko zpoplatnění apod.). Dle studie DOPING dominantní cíle dopravy od severu směrem k Brnu jsou
v oblastech Řečkovice, Královo Pole, Brno-střed, Židenice, Zábrdovice a Horní Heršpice, což vyplynulo
z podrobného dotazovacího průzkumu. Pokud by trasa R43 přes MČ Bystrc byla již vybudována, pak by byla 
využívána pro dopravu do Horních Heršpic, ale i pro jižní a východní oblast města Brna a pro dopravu do 
území jižně dálnice D1, případně pro oblast dálnice D2 (trasa je kratší a rychlejší) a výsledek dotazovacího 
průzkumu by se lišil. V současné době jsou pro dopravu do Brna využívány stávající silnice II/386, III/3846 a to 
především z důvodů nevyhovující kapacity stávající silnice I/43 v úseku Česká – Kuřim a lze proto 
předpokládat, že trasa R43 v bystrcké stopě by byla využívána.

Pokud byl součástí "kalibrované dopravní studii DHV (2010)" i směrový průzkum, jistě zhotovitel má i zjištěn 
podíl vozidel vybavených "dálniční známkou". Tvrzení, že "naprosto žádná část dopravy z Rozdrojovic, 
Jinačovic a Kníniček" nepřejde na zpoplatněnou R43 nepovažujeme za relevantní, neboť nepředpokládáme, 
že ve jmenovaných obcích neexistuje vozidlo s dálniční známkou. Zohledňování zpoplatnění komunikací
v modelu je vždy problematické, tak jen podotýkáme, že vzhledem k předpokládaným nákladům jižního 
obchvatu Kuřimi (přes 2 mld.), nelze vyloučit, že její případný investor by chtěl umořit část investic 
zpoplatněním. 

K bodu 60:
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ZÚR JMK vymezují v bodu (83) textové části návrhu ZÚR JMK koridor D18 čtyřpruhové silnice I. třídy I/43 
Česká – Kuřim, čtyřpruh takto:

Vedení koridoru: Česká – MÚK Kuřim (MÚK s navrhovaným severním obchvatem Kuřimi – záměr D35)
Šířka koridoru: 200 m
Plocha MÚK: Podlesí, Kuřim - kružnice o poloměru 400 m

V grafické části je tento koridor vyznačen grafickou značkou pro koridor dopravní infrastruktury – silnice
i třídy (viz výkres I.2 „Výkres ploch a koridorů nadmístního významu včetně územního systému ekologické 
stability). Počet pruhů není v grafické části vzhledem k měřítku a relevantní podrobnosti ZÚR (vymezující 
pouze koridory) rozlišován, z textové části je čtyřpruhové uspořádání zřejmé.

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celkovou 
koncepci řešení. ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí 
umístění záměrů v měřítku 1:100 000. Územní plány následně zpřesňují vymezení záměrů obsažených
v ZÚR nad katastrální mapou včetně výčtu dotčených parcel. Předmětný záměr bude tedy následně 
upřesněn v rámci územního plánu Kuřimi a dalších dotčených obcí v podrobnějším měřítku.

Koridory pro umístění nových tras dopravní nebo technické infrastruktury vymezené v návrhu ZÚR jsou 
charakterizovány směrovým vedením osy koridoru a jeho šířkou, která může být v dílčích úsecích 
proměnlivá v závislosti na konkrétních územních podmínkách. Jak je uvedeno v kapitole C.4 textové části 
odůvodnění, plochy a koridory jednotlivých záměrů jsou vymezeny tak, že jejich součástí jsou všechny 
související stavby včetně budoucích ochranných pásem vyplývajících ze zákona a všechny mimoúrovňové
a úrovňové křižovatky, které svými plošnými nároky nepřesahují šíři vymezeného koridoru. Pokud tuto šíři 
překračují, jsou vymezeny jako samostatná plocha nebo koridor. 

V souvislosti s předmětným koridorem jsou takto vyznačeny plochy MÚK Podlesí a MÚK Kuřim, 
které následně umožní (v podrobnosti nepříslušející ZÚR) vyřešit konkrétní dopravní napojení oblast Kuřim 
– Podlesí a nových rozvojových oblastí města Kuřimi v podrobnější dokumentaci.

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/43 Česká – Kuřim, čtyřpruh jsou v bodě 
(84) textové části návrhu ZÚR JMK stanoveny požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní 
plánování, a to mj.:

- Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území.

- Zpřesnit a vymezit koridor silnice I/43 s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních 
vlivů na obytnou funkci a minimalizaci střetů s limity využití území.

- Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru silnice I/43 v ÚPD dotčených obcí.

K bodu 61:

ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK jsou v textové části (kap. D.1.1. „Silniční doprava“) uvedeny všechny navrhované 
mimoúrovňové křižovatky (dále jen MÚK), v grafické části je situování těchto křižovatek vyznačeno 
grafickou značkou ve výkrese I.2 „Výkres ploch a koridorů nadmístního významu včetně územního systému 
ekologické stability“, a to včetně těch, které svými plošnými nároky nepřesahují šíři vymezeného koridoru 
(tj. plocha vymezená pro křižovatku se „překrývá“ s plochou koridoru, avšak značka v příslušném místě 
křižovatku identifikuje). Křižovatky, které svými plošnými nároky přesahují šíři vymezeného koridoru, tento 
koridor silnice v daném místě „rozšiřují“ o odpovídající plochu (vesměs charakteru kružnice se středem
v příslušné křižovatce). Tvrzení o „skrývání“ křižovatek uvedené v tomto bodě je tedy nepravdivé. Zobrazení 
křižovatek odpovídá svou podrobností měřítku ZÚR. Pro obec Troubsko je relevantní MÚK Troubsko, ke 
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které je v textu uvedeno v souvislosti s úsekem R43-1 „Plocha MÚK: Troubsko (D1 kolektorová s MÚK Brno 
– západ) – obalová křivka dvou kružnic o poloměru 400 m“.

Co se týče posouzení v dokumentaci SEA, předmětem hodnocení zde jsou vymezené koridory záměrů. Tyto 
koridory pro umístění nových tras dopravní infrastruktury jsou charakterizovány směrovým vedením osy 
koridoru a jeho šířkou, která může být v dílčích úsecích proměnlivá v závislosti na konkrétních územních 
podmínkách (viz kap. A.6.1. „Metodický postup“). Součástí posuzovaných koridorů jsou i příslušné MÚK. 
Např. v kap. A.6.2 „Popis a hodnocení variantních návrhů“ je koridor R43 v úseku D1-A Troubsko (D1) –
Kuřim, varianta „Bystrcká“, popsán jako rychlostní čtyřpruhová silnice včetně překrytého úseku v dl. 
1,48km, MÚK a všech souvisejících staveb.

K posuzování v rámci HIA se vyjádřila jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická 
stanice (dále jen „KHS JmK“). KHS JmK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, ze dne 05.05.2011 
nesouhlasí s částí námitky, že změna zatížení území dopravou související s mimoúrovňovými křižovatkami
s přivaděči musí být posouzena HIA . Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Žádný právní předpis 
nestanoví koncepce ani záměry, které musí být posouzeny metodou HIA. Obsah HIA je výsledkem 
vzneseného požadavku KHS JmK a následné dohody mezi KHS JmK, KÚ JmK a zpracovatelem ZÚR, resp. 
zpracovatelem HIA k ZÚR. KHS JmK tento požadavek vznesla s ohledem na ust. § 36 odst. 3 stavebního 
zákona, který stanoví, že ZÚR v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují tedy strategii pro jejich naplňování
a koordinují územně plánovací činnost obcí.“

K bodu 62:

ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů
v měřítku 1:100 000, ve kterém jednotlivé parcely nejsou zobrazitelné. Územní plán následně zpřesňuje 
vymezení záměrů obsažených v ZÚR nad katastrální mapou. Územně plánovací dokumentace obecně neřeší 
majetkoprávní vztahy.

Koridory pro umístění nových tras dopravní nebo technické infrastruktury vymezené v návrhu ZÚR jsou 
charakterizovány směrovým vedením osy koridoru a jeho šířkou, která může být v dílčích úsecích 
proměnlivá v závislosti na konkrétních územních podmínkách. Jak je uvedeno v kapitole C.4 textové části 
odůvodnění, plochy a koridory jednotlivých záměrů jsou vymezeny tak, že jejich součástí jsou všechny 
související stavby včetně budoucích ochranných pásem vyplývajících ze zákona a všechny mimoúrovňové
a úrovňové křižovatky, které svými plošnými nároky nepřesahují šíři vymezeného koridoru. Pokud tuto šíři 
překračují, jsou vymezeny jako samostatná plocha nebo koridor. Šíře ploch a koridorů dopravní 
infrastruktury byly v průběhu zpracování ZÚR JMK úzce koordinovány se zástupci KrÚ JMK, odboru dopravy, 
se zástupci MD ČR a ŘSD ČR. 

Při zpřesňování záměrů obsažených v ZÚR v rámci územních plánů může po dohodě s příslušnými 
dotčenými orgány dojít ke zúžení koridoru vymezeného v ZÚR.

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byl koridor pro R43 prověřován ve variantách a po projednání s dotčenými orgány ve 
smyslu §37 stavebního zákona byla na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního 
prostředí doporučena jako výsledná varianta varianta „Bystrcká“. Informace o prověřovaných variantách 
zůstala zachována v textové části Odůvodnění.

K bodu 63:

Nejvyšší správní soud rozsudkem č. 8 Ao 5/2010-149 ze dne 24. února 2011 potvrdil oprávněnost uvedení 
varianty rychlostní silnice R43 směrem na Moravskou Třebovou v ZÚR Pardubického kraje. V rozsudku 
mimo jiné NSS uvedl cit.: „ Z textu PÚR 2008 jednoznačně nevyplývá, že by se vláda chtěla odchýlit od již 
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dříve sledovaného koridoru… článek 121 PÚR 2008 stanovil úkol pouze pro MD, neupravoval však sám dvě 
varianty vedení koridoru R43, které by měly vliv na územní plánování… doplnění názvu „Svitavy“ do bodu 
121 PÚR 2008 je třeba interpretovat tak, že tu jde o úkol pro ústřední správní úřady (konkrétně pro MD), aby
v součinnosti s MŽP a oběma dotčenými kraji byly k prověření možnosti směrování koridoru na Svitavy 
(neboť směrování na Moravskou Třebovou bylo prověřeno již v minulosti a také se stalo součástí dřívější 
převzaté územně plánovací dokumentace) opatřeny relevantní územně plánovací podklady. Teprve kladným 
výsledkem takového prověření by vznikl podklad, který by při další aktualizaci PÚR již umožnil uložit 
konkrétní úkol orgánům územního plánování….“ 

V souvislosti s úkolem vyplývajícím z Politiky územního rozvoje ČR 2008, která ukládá MD v součinnosti
s MŽP a dotčenými kraji v čl (121) prověřit možnosti připojení R43 v prostoru Svitavy, zajistilo ŘSD
z pověření MD zpracování vyhledávací studie „Rychlostní silnice R43 Černá Hora (Svitávka) – Svitavy 
(Litomyšl) R35“, podrobně viz odůvodnění k bodu 65.

Nejvyšší správní soud se problematikou vedení R43 směrem na Svitavy zabýval a dospěl k závěru, 
že Pardubický kraj při pořizování ZÚR Pardubického kraje nepochybil. Z uvedeného vyplývá, že návrh 
vybrané varianty koridoru R43 v ZÚR JMK je plně v souladu se schválenou PÚR 2008 a současně 
koordinován s navazujícím úsekem v Pardubickém kraji dle vydaných ZÚR Pardubického kraje. 

K bodu 64:

Obecně k problematice dopadů na veřejné zdraví uvádíme, že účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, 
které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje
a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. 
„Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“ je zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK 
na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí 
se odehrává ve strategické rovině. Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení 
se nepracuje s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Vlastní vyhodnocení se 
zabývalo celkovým řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny
i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly 
zahrnuty i determinanty kvality ovzduší a determinanty hlukové zátěže. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, ve všech 
případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. 
Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové 
superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části dokumentace HIA jde o hodnocení nad rámec 
strategického posouzení. Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad 
expozice, charakterizace rizika atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které 
musí být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní 
řízení). 

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. K této fáze tj. územnímu a stavebnímu řízení směřuje citované stanovisko městského soudu, kdy 
stavební úřad nemůže rezignovat na povinnost chránit veřejné zájmy. Strategické hodnocení má naopak 
stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna 
ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější. Je nutné dodat, že základním 
předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
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schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

Jak uvádí ve svých stanoviscích KHS JMK pro posouzení je zásadní, že zpracovatel HIA ve svém závěru na 
základě hodnocení nevyloučil žádnou z posuzovaných variant, současně však upozornil na potenciální 
problémy související s ochranou veřejného zdraví.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dokumentace SEA včetně dokumentace HIA byly zpracovány v souladu se 
zákonem. 

K bodu 65:

V souvislosti s úkolem vyplývajícím z Politiky územního rozvoje ČR 2008, která ukládá MD v součinnosti
s MŽP a dotčenými kraji v čl. (121) prověřit možnosti připojení R43 v prostoru Svitavy, zajistilo ŘSD
z pověření MD zpracování vyhledávací studie „Rychlostní silnice R43 Černá Hora (Svitávka) – Svitavy 
(Litomyšl) R35“. Studie byla projednávána v období červen až srpen 2010 se zástupci MŽP, příslušných 
odborů Jihomoravského kraje, Pardubického kraje, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a s obcemi, 
kterých se dotýkalo vedení navrhovaných variant směrem na Svitavy. K výsledkům této studie se zástupci 
MŽP a MD na jednání dne 16.09.2010 dohodli, že vyhledávací studie prokazuje nevýhodnost navržené trasy
R43 ve směru na Svitavy a odsouhlasili, aby nadále byla sledována varianta vedená směrem k připojení na
R35 v prostoru Starého Města u Moravské Třebové. Bylo doporučeno řešení, které projednaly dotčené 
orgány MD a MŽP a jejich dohodu následně potvrdilo MMR souhlasem ke splnění úkolu PÚR ČR 2008. 

Na základě skutečností, které v době vydání stanoviska MŽP a MD ke 2. Návrhu ZÚR JMK nebyly známy a 
v souladu s dohodou mezi MD a MŽP ze dne 16.09.2010 doplnilo MD stanovisko ke 2. Návrhu ZÚR JMK 
podáním pod č.j. 631/2010-910-UPR/1-Ma ze dne 25.10.2010. Pořizovatel následně doplnil do vypořádání 
stanoviska MŽP informace o prověření záměru dle úkolu z PÚR ČR 2008 a dohodl s MŽP následující: „ V ZÚR 
JMK bude nadále sledována varianta „Německá“, v úseku R43-3 (Černá Hora – Svitávka) označená D3-A a 
v úseku R43-4 (Svitávka – hranice kraje) označená D4-A.“ Vypořádání stanoviska MŽP bylo dohodnuto dne 
24.01.2011.

Ministerstvo dopravy ve svém vyjádření ze dne 25.10.2010 k výběru varianty R43 v úseku Svitávka – Velké 
Opatovice/Horní Smržov – hranice kraje uvedlo, že v souladu s úkolem z PÚR ČR 2008 byly na základě 
požadavku MŽP posouzeny a prověřeny varianty na Svitavy. Studie prokázala nevýhodnost varianty na 
Svitavy, poté MŽP odsouhlasilo další sledování varianty na Mor. Třebovou. 

Dle § 4 odst. 3 stavebního zákona mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat navazující stanoviska pouze 
na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se 
podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno. Vzhledem k tomu, že MD 
předmětnou studii projednávalo v období červen až srpen 2010 a výsledky studie byly známy v září 2010, 
lze považovat doplnění stanoviska MD ke 2. Návrhu ZÚR JMK podáním pod č.j. 631/2010-910-UPR/1-Ma ze 
dne 25.10.2010 za dostatečně odůvodněné. Bez závěrů, které vyplynuly ze studie, nebylo možné ze strany 
MD v době projednání 2. Návrhu ZÚR JMK dle §37 stavebního zákona (červen – červenec 2010) vydat 
stanovisko k výběru varianty předmětného úseku rychlostní silnice R43. 

K bodu 66:

Kompetence Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) jsou upraveny v zákoně č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zde je v § 43 písm. l) 
uvedeno cit.:„Ministerstvo životního prostředí uplatňuje stanovisko obsahující podmínky ochrany ovzduší 
podle § 17 odst. 1 písm. a) k PÚR a k ZÚR a povolení ke zvýšenému obsahu síry v kapalných palivech podle
§ 17 odst. 2 písm. h)“. Ve smyslu tohoto ustanovení bylo s MŽP dohodnuto, že Z hlediska ochrany ovzduší 
(§ 43 písm. l) zákona č. 86/2002 Sb.) jsou všechny varianty v úseku D1 – Kuřim, tj. D1-A „Bystrcká“, D1-B 
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„Boskovická“,D1-C + alt. D1-C/Z, D1-C/J „Optimalizovaná MŽP“přijatelné. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (textová 
část I.) jsou podmínky ochrany ovzduší u předmětných záměrů obsaženy v „Kriteriích a podmínkách pro 
rozhodování o změnách v území“, případně v „Úkolech pro územní plánování“.

K bodu 67:

Kompetence Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) jsou upraveny v zákoně č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zde je v § 43 písm. l) 
uvedeno cit.:„Ministerstvo životního prostředí uplatňuje stanovisko obsahující podmínky ochrany ovzduší 
podle § 17 odst. 1 písm. a) k PÚR a k ZÚR a povolení ke zvýšenému obsahu síry v kapalných palivech podle
§ 17 odst. 2 písm. h)“. Ve smyslu tohoto ustanovení bylo s MŽP dohodnuto, že z hlediska ochrany ovzduší 
(§ 43 písm. l) zákona č. 86/2002 Sb.) jsou obě varianty tj. D4-A „Německá“ i D4-B „Diplomová práce -
východní“ přijatelné s odůvodněním, že uváděná upozornění se týkají dopravně – inženýrských a technicko 
– ekonomických kritérií v kompetenci Ministerstva dopravy a nejedná se tedy o požadavky z hlediska 
ochrany ovzduší. 

K bodu 68:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění námitky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, 
ze dne 05.05.2011 ve kterém uvádí:

„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity

Odůvodnění nesouhlasného stanoviska k bodu námitky:

Problematika stávající hlukové zátěže je řešena věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného 
zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb. 

KHS JmK s odkazem na údajnou rezignaci na navrhovaný stav konstatuje, že v návaznosti na stávající stupeň 
poznání nelze v současné době předjímat možnosti stavebně – technických, resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, nelze předjímat úroveň provozních parametrů dopravních prostředků, případně jiných 
parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení vlivů na veřejné zdraví je možné, jak je uvedeno dále, až
v navazujících řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru.

Proto se také při strategickém hodnocení nepracuje s hygienickými limity hluku, ale s prokázanými vlivy 
hluku na veřejné zdraví jako je rušení spánku v noci, kardiovaskulární riziko atd. 

Účelem ZÚR bylo navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje vlivy územního rozvoje na životní prostředí
a stanoví přijatelné alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 
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Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a o 
jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

Současně KHS JmK odkazuje na podmínku č. 2 stanovenou v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze 
dne 20. 7. 2010 vydaného pod číslem jednacím 6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu
BM/33103/2010/odb_HOK, dle níž KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na 
udržitelný rozvoj území a z přílohy č. 3 této části, tj. Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje na veřejné zdraví.

Citovaná podmínka směřuje k naplnění závěrů a doporučení vyplývajících z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území a z přílohy č. 3 této části, tj. HIA, kde se 
mimo jiné uvádí:

1. „Problematika potenciální zátěže pro obyvatelstvo ze smíšených výrobních zón PZ1 Brno, PZ2 Brno, PZ3 
(Šlapanice) je diskutována v oddíle D3.1 textové části 2. návrhu ZÚR JMK s tím, že jsou stanoveny 
požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování, a to:

1.1. zpřesnit a vymezit plochy smíšené výrobní s ohledem na ochranu negativních vlivů na obytná
a rekreační území a minimalizaci střetů s limity využití území, 

1.2. u ploch smíšených výrobních, které mohou být spojeny s produkcí emisí látek znečišťujících ovzduší,
s hlučností z výroby nebo s nárůstem objemů nákladní dopravy (imisní a hluková zátěž obyvatel), je 
nutné předcházet důslednou aplikací kritérií ochrany veřejného zdraví v rámci schvalovacích 
procesů k příslušným záměrům (EIA, územní řízení). Záměry jsou přípustné pouze za podmínky, že 
nedojde k nepřijatelnému zvýšení imisní a hlukové zátěže obyvatel.

2. V části 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, kapitola A.7 Popis opatření 
pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných 
vlivů na životní prostředí, jsou pro problematické zóny konkretizována „projektová opatření – společná“ 
tak, že podmínkou realizace záměrů ploch smíšených výrobních je realizace opatření k ochraně 
obytného prostředí a minimalizace negativních vlivů na obyvatelstvo. Toto opatření je navrhováno
v návaznosti na fakt, že v části A.5.9 Souhrnné hodnocení vlivu záměrů na složky životního prostředí jsou 
plochy smíšené výrobní hodnoceny z hlediska vlivů na ovzduší i vlivů na obyvatelstvo jako mírně 
negativní (z důvodu nárůstu intenzity dopravy a tím hlukové zátěže v dané oblasti), z hlediska vlivu na 
povrchové a podzemní vody je hodnocení negativní.

3. Pro lokalitu Šlapanicka (kumulace záměrů D8, D12, D43, D62 a PZ3) HIA doporučuje, aby byla 
vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak –
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v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této 
oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu měly být zohledněny v územní studii ve smyslu 
ust. § 30 stavebního zákona.

4. V lokalitě Bosonohy – Troubsko – Ostopovice dochází ke střetu 3 záměrů, a to záměr D1-A (úsek R43-1, 
varianta „Bystrcká“), záměr D8 (dálnice D1 Kývalka – Holubice, rozšíření na 6ti-pruh včetně nových 
mimoúrovňových křižovatek) a záměr D10-A (jihozápadní tangenta, varianta „Modřická“) resp. D10-B 
(jihozápadní tangenta, varianta „Želešická“). V prostoru mezi zástavbou uvedených sídel má být 
vybudována mimoúrovňová křižovatka, kterou má dle dostupných údajů projíždět více než 100 tisíc 
vozidel denně. 

Pro tuto lokalitu HIA rovněž doporučuje, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie 
se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh 
opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu měly 
být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona.

5. Současně stanovují ZÚR JMK v textové části 2. návrhu (kapitola H.) požadavky nadmístního významu na 
koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí s tím, že 
jako úkol pro územní plánování ukládají územně koordinovat, upřesnit a vymezit mj. předmětné 
koridory v obcích Brno, Troubsko, Ostopovice.

Požadavek na „Vymezení koridorů s identifikovaným rizikem možného vlivu na obytnou zástavbu 
zpřesnit v rámci zpracování navazující územně plánovací dokumentace s cílem minimalizace vlivů na 
kvalitu obytného prostředí dotčených sídel“ je rovněž jedním z prostorových opatření navrhovaných
v části A.7 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.

Dle § 43 stavebního zákona územní plán mj. vymezí plochy a koridory, stanoví podmínky pro využití 
těchto ploch a v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu se zásadami územního rozvoje a s politikou územního rozvoje. Z výše uvedeného lze 
dovodit, že při respektování požadavku na koordinaci územně plánovací činnosti obcí je reálný 
předpoklad pro zajištění minimalizace negativních vlivů souvisejících s umístěním výše uvedených 
záměrů v předmětném území.“

Z odůvodnění stanoviska KHS JmK k 2. Návrhu ZÚR ze dne 20. 7. 2010 vyplývá, že vzhledem k tomu, že dle 
závěrů HIA dostupné podklady neumožnily v době zpracování souhrnnou zátěž přesně kvantifikovat, 
požadovala KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje respektovat závěry
a doporučení stanovená ve 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelné území a v příloze HIA s tím, že zcela 
reálně lze předpokládat, že po vydání ZÚR JMK, které vymezí koridory a plochy konkrétních záměrů, bude 
zahájeno jejich upřesnění v navazujících územně plánovacích dokumentacích a při předrealizační 
(projektové) přípravě záměrů, čímž bude na základě predikovaného řešení umožněno zpracování v HIA 
doporučené podrobné rozptylové a hlukové studie a následné prověření řešení vybraných problémů územní 
studií.

Současně KHS JmK odkazuje na úkoly pro územní plánování, případně kriteria a podmínky pro rozhodování
o změnách v území stanovené pro předmětné záměry v části D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů 
vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, 
včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv 2. Návrhu ZÚR JMK.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že indikátor je ukazatel, který charakterizuje určitý stav v daném území a jeho 
účelem je deklarovat, jak hodnocená koncepce působí např. na zdraví populace. Účinný indikátor musí být 
relevantní, jednoduchý pro pochopení, důvěryhodný a dostupný.
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V části námitky vztahující se k prokazatelnému dodržení hygienických limitů hluku ze strany pořizovatele 
ZÚR KHS JmK odkazuje na ustanovení § 19 odst. 3 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, z něhož vyplývá, že při měření nebo výpočtu hluku a vibrací se uvádějí 
nejistoty odpovídající metodě měření nebo výpočtu; ty musejí být uplatněny při hodnocení naměřených nebo 
vypočtených hodnot. 

KHS JmK dále odkazuje na sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 7. 11. 2008, 
č.j. 40874/2008-Ovz-32.1-7.11.08, z něhož vyplývá, že ustanovení § 19 odst. 3 nařízení vlády č. 148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se neaplikuje u výpočtových akustických 
studiích, které obsahují výpočet očekávaných hodnot zvolených hlukových ukazatelů (např. ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A) a další skutečnosti rozhodující o předpokládané (očekávané) hlukové zátěži 
exponovaných osob v chráněném prostoru definovaném v ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.
s tím, že problematiku akustických studií, včetně otázek nejistoty výpočtu a hodnocení výsledných 
vypočtených hodnot, je třeba zcela oddělovat od problematiky měření hluku a hodnocení naměřených 
hodnot.“

K bodu 69:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění námitky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, 
ze dne 05.05.2011, ve kterém uvádí:

„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity.

Odůvodnění stanoviska k bodu námitky: 

Uvedená citace ze strany č. 9 stanoviska KHS JmK k 2. Návrhu ZÚR JMK uplatněného dne 20. 7. 2010 je 
jedním z doslovně citovaných závěrů části 2. Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje na udržitelný rozvoj území, oddíl A., příloha č. 3. – Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje na veřejné zdraví (zpracované společností ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., 
Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, IČ 27181278).

K dané věci směřuje podmínka č. 2 stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního zákona ve 
výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu ZÚR, dle níž KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti 
Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona
č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů a z přílohy č. 3 této části, 
tj. Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na veřejné zdraví. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že KHS JmK nerezignovala na řešení problémů a bude se problematikou zabývat
v navazujících řízeních s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, 
jaká bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době 
projednávání realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických 
řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto 
důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná 
opatření, budou splněny požadavky související s ochranou veřejného zdraví.

Pro úplnost tohoto odůvodnění KHS JmK odkazuje na ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož 
zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 
plánovací činnost obcí a § 36 odst. 5 stavebního zákona, z něhož vyplývá, že zásady územního rozvoje jsou 
závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
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Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace, týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodu 70:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění námitky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, 
ze dne 05.05.2011, ve kterém uvádí:

„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity.

Odůvodnění stanoviska k bodu námitky: 

Uvedená citace je částí odůvodnění podmínky č. 2 stanovené v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 20.7.2010, dle níž KHS JmK
v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a 
§ 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení 
vlivů a z přílohy č. 3 této části, tj. Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na veřejné 
zdraví. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že KHS JmK nerezignovala na řešení problémů a bude se problematikou zabývat
v navazujících řízeních s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, 
jaká bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době 
realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
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záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto důvodů nelze ani 
předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná opatření, splněny 
požadavky související s ochranou veřejného zdraví.

Pro úplnost tohoto odůvodnění KHS JmK odkazuje na ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož 
zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 
plánovací činnost obcí, a § 36 odst. 5 stavebního zákona, z něhož vyplývá, že zásady územního rozvoje jsou 
závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a o 
jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodu 71:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění námitky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, 
ze dne 05.05.2011, ve kterém uvádí:

„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity
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Odůvodnění stanoviska k bodu námitky:

Uvedená citace je částí odůvodnění podmínky č. 2 stanovené v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 20. 7. 2010, dle níž KHS JmK
v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a 
§ 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení 
vlivů a z přílohy č. 3 této části, tj. Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na veřejné 
zdraví. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že KHS JmK nerezignovala na řešení problémů a bude se problematikou zabývat
v navazujících řízeních s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, 
jaká bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době 
realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto důvodů nelze ani 
předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná protihluková opatření, 
budou splněny požadavky na ochranu veřejného zdraví.

Pro úplnost tohoto odůvodnění KHS JmK odkazuje na ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož 
zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 
plánovací činnost obcí a § 36 odst. 5 stavebního zákona, z něhož vyplývá, že zásady územního rozvoje jsou 
závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“
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K bodu 72:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění námitky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, 
ze dne 05.05.2011, ve kterém uvádí:

„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity

Odůvodnění stanoviska k bodu námitky:

Uvedená citace je částí odůvodnění podmínky č. 2 stanovené v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 20. 7. 2010, dle níž KHS JmK
v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a 
§ 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení 
vlivů a z přílohy č. 3 této části, tj. Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na veřejné 
zdraví. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že KHS JmK nerezignovala na řešení problémů a bude se problematikou zabývat
v navazujících řízeních s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, 
jaká bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době 
realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto důvodů nelze ani 
předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná protihluková opatření, 
budou respektovány požadavky na ochranu veřejného zdraví.

Pro úplnost tohoto odůvodnění KHS JmK odkazuje na ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož 
zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 
plánovací činnost obcí a § 36 odst. 5 stavebního zákona, z něhož vyplývá, že zásady územního rozvoje jsou 
závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
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pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

K části bodu námitky zabývající se problematikou „minimalizace škodlivého vlivu“ a „splněním zákonných 
limitů“ KHS JmK opakovaně uvádí, že z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace 
záměrů připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

KHS JmK upřesňuje, že v předmětném odůvodnění není uvedeno, že existuje „reálný předpoklad pro zajištění
negativních vlivu souvisejících s umístěním výše uvedený záměrů v předmětném území“, ale je doslovně 
uvedeno, že:

„Dle § 43 stavebního zákona územní plán mj. vymezí plochy a koridory, stanoví podmínky pro využití 
těchto ploch a v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu se zásadami územního rozvoje a s politikou územního rozvoje. Z výše uvedeného lze 
dovodit, že při respektování požadavku na koordinaci územně plánovací činnosti obcí je reálný 
předpoklad pro zajištění minimalizace negativních vlivů souvisejících s umístěním výše uvedených záměrů
v předmětném území.“

K bodu 73:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění námitky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19060/2011, 
ze dne 05.05.2011, ve kterém uvádí:

„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity“.

Odůvodnění stanoviska k bodu námitky:

Předmětný text je součástí odůvodnění požadavků uvedených ve výrokové části stanoviska KHS JmK ze dne 
20.7.2010 vydaného pod číslem jednacím 6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu
BM/33103/2010/odb_HOK. 

Z textu je zřejmé, že 2. Návrh ZÚR JMK posuzovala KHS JmK s ohledem na nejistoty v hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví deklarované v kapitole 4.5. související části 2. Vyhodnocení vlivů, oddíl A. a jeho příloha č. 3. –
Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (zpracované společností ATEM – Ateliér ekologických modelů, 
s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, IČ 27181278), nicméně ze strany KHS JmK nebyl uveden 
jednoznačný odkaz, což tímto KHS JmK doplňuje.

Pro jednoznačnost KHS JmK uvádí, že nebylo reflektováno na ustanovení § 19 odst. 3 nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, z něho vyplývá, že při měření nebo 
výpočtu hluku a vibrací se uvádějí nejistoty odpovídající metodě měření nebo výpočtu; ty musejí být 
uplatněny při hodnocení naměřených nebo vypočtených hodnot. 

Pro úplnost odůvodnění KHS JmK odkazuje na sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 7. 
11. 2008 pod č.j. 40874/2008-Ovz-32.1-7.11.08, z něhož mj. vyplývá, že ustanovení § 19 odst. 3 nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se neaplikuje
u výpočtových akustických studiích, které obsahují výpočet očekávaných hodnot zvolených hlukových 
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ukazatelů (např. ekvivalentní hladiny akustického tlaku A) a další skutečnosti rozhodující o předpokládané 
(očekávané) hlukové zátěži exponovaných osob v chráněném prostoru definovaném v ustanovení § 30 odst. 
3 zákona č. 258/2000 Sb. s tím, že problematiku akustických studií, včetně otázek nejistoty výpočtu
a hodnocení výsledných vypočtených hodnot, je třeba zcela oddělovat od problematiky měření hluku
a hodnocení naměřených hodnot.

Z výše uvedeného je nutno dovodit, že se výše citované ustanovení § 19 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
neuplatní ani v rámci strategického posuzování.“

K bodům 74 - 77:

Tyto body jsou směřovány do oblasti vlivů na veřejné zdraví, které jsou v působnosti orgánů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví, konkrétně pak vůči zájmům Ministerstva zdravotnictví. Tento orgán v úvodu 
svého stanoviska č.j. 58012/2011-1/OVZ-30.0 ze dne 16.8.2011 specifikoval zmocnění dotčeného orgánu,
a to následujícím způsobem: 

„V oblasti ochrany veřejného zdraví je dotčeným orgánem krajská hygienická stanice. 

Uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci, v daném případě k Zásadám územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“), náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. 

Ministerstvo zdravotnictví dle ustanovení § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, řídí a kontroluje krajské
hygienické stanice.“

K problematice uvedené v jednotlivých bodech podání dále Ministerstvo zdravotnictví ve výše uvedeném 
stanovisku uvádí:

 K bodu 74:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.

Odůvodnění:

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.07. 2010, č.j. 4290/2010-OVZ-30.0 (dále jen „stanovisko 
MZ“), bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona, s tím, že v daném případě uplatňování 
stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 
Sb., Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně Dále jen KHS JMK). Druhá věta
výrokové části stanoviska MZ byla zapracována ve smyslu ustanovení § 80 odst. 1 písm. b) zákona
č. 258/2000 Sb. 

Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně (dále jen „KHS JMK“) svým stanoviskem podpořilo stanovisko KHS JMK. V odůvodnění svého 
stanoviska Ministerstvo zdravotnictví uvádí skutečnosti uvedené v závěrech „Vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj“ a zejména z kapitoly „Hodnocení na veřejné zdraví“, protože hodnocení zdravotních rizik 
je v kompetenci resortu ministerstva zdravotnictví. 

Ministerstvu zdravotnictví nepřísluší hodnotit znečištění ovzduší z hlediska zákonných limitů. Ministerstvo 
zdravotnictví konstatuje fakt, že úroveň znečištění Jižní Moravy s porovnáním s ostatními oblastmi v ČR je 
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dobrá. Je samozřejmé, že se v kraji nachází lokality, kde situace není dobrá. Toto konstatování vychází ze 
statistických ročenek Ministerstva pro životní prostředí. 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví podotýká, že lze důvodně předpokládat, že
v době realizace konkrétních záměrů bude úroveň zátěže odlišná od úrovně v době zpracování „Hodnocení 
vlivů na veřejné zdraví“, které bylo provedeno v rámci zpracování ZÚR JMK (příloha oddílu A ve Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, zpracovaná společností ATEM – Ateliér ekologických modelů, 
s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, IČ 27181278), a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že ZÚR dle ust.
§ 36 odst. 1 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání 
území kraje a dle ust. § 36 odst. 3 stavebního zákona v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují
a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich 
naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. 

Zásadní je fakt, že účelem ZÚR JMK, jako krajské koncepce, je navrhnout koncepční řešení, 
které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje
a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a stanovuje alternativy naplňující cíle 
zásad územního rozvoje. Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (dále jen „HIA“) je zpracováno jako 
součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. V případě ZÚR JMK se jedná o strategický 
dokument kraje (koncepci), tj. i hodnocení vlivů na veřejné zdraví se odehrává ve strategické rovině. Je 
potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Vlastní vyhodnocení se zabývalo celkovým řešení území z pohledu 
cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější 
faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality ovzduší
a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení bude možné až v navazujících řízeních (v procesu EIA a územním řízení), kdy jsou už 
známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž 
nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant 
je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je
z hlediska zátěže příznivější. 

Ve vztahu k posuzování vlivů konkrétních záměrů z hlediska veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví 
uvádí, že z dikce zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) mimo jiné vyplývá, že
u zákonem stanovených záměrů se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. 
oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 
tohoto zákona mimo jiné zabývat charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti a významnosti, 
rozsahem vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to
i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je 
zcela zásadní, že dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí být část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní 
prostředí je Ministerstvo zdravotnictví v případech naplňujících dikci ust. § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

 K bodu 75:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.
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Odůvodnění:

MZ se vyjádřilo k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území z hlediska ochrany veřejného zdraví 
obsaženého v Návrhu ZUR. 

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona s tím, 
že v daném případě uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 
odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. KHS JMK. Druhá věta výrokové části stanoviska Ministerstva 
zdravotnictví byla zapracována ve smyslu ustanovení § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán KHS JMK svým stanoviskem podpořilo stanovisko KHS JMK. 
Ministerstvo zdravotnictví v předmětném stanovisku uvádí skutečnosti uvedené v závěrech „Vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj“ a zejména z kapitoly „Hodnocení na veřejné zdraví“, resp. text uvedený
v předmětném bodě podání obce Jinačovice (viz výše) reflektuje na skutečnosti deklarované ve Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, příloze k oddílu A „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ s tím, že 
hodnocení zdravotních rizik je v kompetenci resortu ministerstva zdravotnictví. 

K části předmětného tvrzení související s posuzováním konkrétních záměrů směřuje podmínka č. 2 
stanovená (v souladu s ust. § 4 odst. 5 stavebního zákona) ve výrokové části stanoviska KHS JMK ke 2. 
Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20.07.2010 vydaného pod číslem jednacím 
6726/2009/BM/odb_HOK dle níž KHS JMK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území a z přílohy oddílu A 
této části 2. Návrhu ZÚR JMK, tj. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví. S tímto požadavkem se Ministerstvo 
zdravotnictví, jak je zřejmé z věty druhé výrokové části stanoviska MZ, ztotožnilo s předpokladem, že záměry 
vymezené v ZÚR JMK (tj. v krajské koncepci územního plánování) budou následně posuzovány v rámci 
pořizování navazující územně plánovací dokumentace (na úrovni obcí) a na základě stavebně – technických 
parametrů specifikovaných v projektových dokumentacích pro následná řízení v rámci tzv. posuzování EIA 
dle zákona č. 100/2001 Sb. K posuzování jednotlivých záměrů v následných řízeních dle stavebního zákona 
(tzv. EIA) Ministerstvo zdravotnictví podotýká, že z dikce zákona č. 100/2001 Sb. mimo jiné vyplývá, že
u zákonem stanovených záměrů se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. 
oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 
tohoto zákona mimo jiné zabývat charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti a významnosti, 
rozsahem vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to
i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je 
zcela zásadní, že dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí být část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní 
prostředí je Ministerstvo zdravotnictví v případech naplňujících dikci ust. § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. 

 K bodu 76:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.

Odůvodnění:

Ministerstvo zdravotnictví se vyjádřilo k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území z hlediska ochrany 
veřejného zdraví obsaženého v Návrhu ZUR a ve stanovisku MZ uvedlo skutečnosti uvedené v závěrech 
„Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj“ a zejména z kapitoly „Hodnocení na veřejné zdraví“.
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Stanovisko MZ bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona s tím, že v daném případě 
uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona
č. 258/2000 Sb. KHS JMK. Druhá věta výrokové části stanoviska MZ byla zapracována ve smyslu ustanovení
§ 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. 

Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán KHS JMK svým stanoviskem podpořilo stanovisko KHS JMK. 
Ministerstvo zdravotnictví v souvisejícím textu svého stanoviska nenavrhuje ani nedoporučuje opatření resp. 
územně plánovací opatření, ale reaguje na související skutečnosti vyplývající z vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj a zejména z hodnocení na veřejné zdraví s předpokladem, že v důsledku realizace stavebně 
– technických opatření bude zabezpečen plynulý provoz na komunikacích.

K části námitky související s konkrétností vyjádření Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že ZÚR jsou 
strategickým dokumentem na úrovni kraje, podrobné hodnocení bude možné až v navazujících řízeních, kdy 
budou známy konkrétní stavebně - technické parametry záměrů. 

 K bodu 77:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.

Odůvodnění stanoviska:

Stanovisko MZ bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona s tím, že v daném případě 
uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona
č. 258/2000 Sb. KHS JMK. Druhá věta výrokové části stanoviska MZ byla zapracována ve smyslu ustanovení
§ 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. 

V rámci projednávání ZÚR nelze vzhledem k absenci údajů o konkrétních záměrech vlivy kvantifikovat
a provést porovnání se zákonnými limity, neboť ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo 
jiné stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení
§ 36 odst. 3 stavebního zákona v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování
a koordinují územně plánovací činnost obcí. Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje 
územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství 
obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a stanovuje alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje. 
Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině. Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje
s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Vlastní vyhodnocení se zabývalo celkovým 
řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako 
vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. 

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn. že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

K posuzování jednotlivých záměrů v následných řízeních dle stavebního zákona (tzv. EIA) Ministerstvo 
zdravotnictví podotýká, že z dikce zákona č. 100/2001 Sb. mimo jiné vyplývá, že u zákonem stanovených 
záměrů se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle 
přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 tohoto zákona mimo jiné 
zabývat charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti a významnosti, rozsahem vlivů vzhledem
k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající 
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stav životního prostředí v dotčeném území. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je zcela zásadní, že dle 
ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na 
veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví
v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování 
vlivů na veřejné zdraví. 

Povinnost kvantifikovat vlivy konkrétních záměrů ani tyto vlivy u jednotlivých záměrů hodnotit nepřísluší 
Ministerstvu zdravotnictví, s výjimkou případů naplňujících dikci ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 
Sb.

Námitka obce Zakřany (K114)

Námitka obce Zakřany, se sídlem Zakřany č. 251, 664 84  Zakřany, zaevidované na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 19.4.2011, pod č.j. JMK 54541/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, se 
zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Zakřany bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Zastupitelstvo obce Zakřany vyjadřuje nesouhlas se zamýšleným územním 
rozvojem. Konkrétně odmítá jak variantu D15-A Varianta „Severní“, tak i variantu D15-B Varianta „Jižní“.
V obou případech zamýšlená komunikace nesmyslně ničí okolí obce – přilehlé lesy, hřbitov i obytné domy. 
Také se přiblíží velmi blízko hranici obce a prakticky znehodnotí kvalitu života občanů. Vaše mapka 
zveřejněná na webových stránkách JMK je v takovém rozlišení, že přesné umístění nelze lokalizovat, 
nicméně je možné, že zasáhne do i oblasti, které bylo v rámci územního řízení určeno k výstavbě rodinných 
domů.“

Z věcného hlediska je předmětné podání námitkou dotčené obce. Z textu § 39 odst. 2 stavebního zákona 
jednoznačně vyplývá, že určené subjekty mohou podat námitky proti návrhu zásad územního rozvoje. 
Předmětná námitka však zčásti nesměřuje proti 2. Návrhu ZÚR JMK, nýbrž v jeho prospěch. Úprava řízení
o zásadách územního rozvoje v § 39 až § 42 stavebního zákona, ani subsidiárně účinná úprava opatření 
obecné povahy v § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „správní řád“), výslovně neřeší způsob procesního vypořádání uplatněných námitek. Výkladem smyslu 
těchto zákonných ustanovení však lze dospět pouze ke třem alternativám: buď se námitce vyhovuje, nebo 
se námitka zamítne, anebo se námitce vyhovuje pouze částečně, přičemž ve zbylé části se zamítne. Pokud 
se tedy námitce uplatněné proti návrhu zásad územního rozvoje vyhovuje, ať už zcela nebo částečně, pak 
dojde k úpravě námitkou napadené části návrhu. Naopak, v případě námitky, která se zamítne, k úpravě 
námitkou napadené části návrhu nedojde. Námitka, která směřuje ve prospěch návrhu zásad územního
rozvoje, nenaplňuje svůj kontradiktorní účel očekávaný § 39 odst. 2 stavebního zákona, a proto je v rozporu 
se smyslem tohoto ustanovení. Námitce, která směřuje ve prospěch návrhu zásad územního rozvoje nelze 
vyhovět, protože na jejím základě nedojde k úpravě námitkou napadené části návrhu. Z tohoto důvodu se 
taková námitka zamítá a odůvodnění tohoto rozhodnutí směřuje k prokázání shody namítaného návrhu
s obsahem 2. Návrhu ZÚR JMK. 

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK při projednání s dotčenými orgány podle § 37 stavebního zákona byla přeložka
s obchvaty sídel silnice I/23 Rosice – Zakřany řešena ve variantách „Severní“ (D15-A) a „Jižní“ (D15-B). Na 
základě vyhodnocení předložených koncepčních variant koridorů I/23 Rosice – Zakřany z hlediska jejich 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí 
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projektant doporučil jako výslednou variantu variantu „Severní“ (D15-A). V dokumentaci SEA v tabulkové 
příloze 1.1. je u této varianty kladně hodnoceno odvedení tranzitní dopravy z centra dotčených obcí
a snížení hlukového zatížení těchto obcí. Rovněž je kladně hodnoceno snížení emisní zátěže z automobilové 
dopravy v obcích Babice u Rosic, Ostrovačice, Rosice a Zakřany. 

Dotčené orgány k předmětnému záměru neuplatnily při projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 
stavebního zákona žádné požadavky. Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů nebyla tedy 
vypuštěna žádná z variant. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami a doporučilo 
zvolit variantu „Severní“ (D15-A) a v tom smyslu byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému 
projednání dle § 39 stavebního zákona. 

Ze shora uvedeného vyplývá, že předmětná námitka obce Zakřany, v části týkající se nesouhlasu 
se zařazením přeložek a obchvatů sídel I/23 Rosice – Zakřany ve variantě Jižní (D15-B), nesměřuje proti 2. 
Návrhu ZÚR JMK, tak jak byl předložen k veřejnému projednání, ale v jeho prospěch. Vzhledem ke shora 
uvedenému se námitka ve prospěch návrhu zásad územního rozvoje zamítá. Protože v tomto případě byla 
předmětná námitka zamítnuta i v její druhé části části, která směřovala vůči variantě Severní (D15-A), bylo 
rozhodnuto pouze jedním výrokem.

K části námitky týkající se nesouhlasu obce Zakřany se zařazením přeložek a obchvatů sídel I/23 Rosice –
Zakřany do ZÚR JMK ve variantě Severní (D15) Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k podaným 
námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 2. Návrhu ZÚR ze dne 6.5.2011
a 11.08.2011 vydaným pod zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma a pod 367/2011-910-UPR/1-Ma uvedlo cit.: „Při 
projednávání vyhledávací studie „Aktualizace studie tahu silnice I/23 hr. Jihočeského kraje – křižovatka D1 
Kývalka“ s dotčenými obcemi nedošlo ke shodě výběru varianty… Stávající silnice I/23 je vedena průtahy 
měst a obcí a přeložka umožní odvedení dopravy z průtahů sídel. Požaduje ponechání záměru v ZÚR.“ Dále 
uvedlo cit.: „Obce Babice u Rosic, Zakřany a Zastávka uplatnily námitku v rámci projednávání 2. návrhu ZÚR 
Jihomoravského kraje - nesouhlasí se zařazením přeložky silnice I/23 do ZÚR a navrhují ponechání průjezdu 
obcemi a zkapacitnění silnice ve stávající trase. Ministerstvo dopravy souhlasí s návrhem na zařazení 
přeložky do ZÚR a doporučuje námitce nevyhovět. Stanovisko MD je v souladu s Programovým prohlášením 
Vlády České republiky ze dne 4. srpna 2010, kde je v kapitole VI. Životní prostředí, zemědělství a venkov 
uvedeno, že z důvodu zlepšení stavu životního prostředí vláda bude podporovat budování takové dopravní 
infrastruktury, která vyvede tranzitní dopravu z center pomocí obchvatů měst a obcí, zvýší plynulost dopravy
a sníží zátěž ovzduší.“

Vzhledem k výše uvedenému a především s ohledem na požadavky příslušného dotčeného orgánu, kterým 
je Ministerstvo dopravy, byla silnice I/23 Rosice – Zakřany řešena ve 2. Návrhu ZÚR JMK jako přeložka
s obchvaty sídel a nebylo navrhováno její zkapacitnění, které doporučovala předmětná námitka.

K namítanému možnému dotčení pozemků určených k výstavbě rodinných domů uvádíme, že ZÚR dle
ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celková 
koncepce řešení. ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí 
umístění záměrů v měřítku 1:100 000, ve kterém jednotlivé parcely nejsou zobrazitelné. V tomto případě je
v ZÚR JMK vymezen pro předmětný záměr koridor o šířce 300m. Tento koridor bude následně v územním 
plánu zpřesněn (zúžen) vymezením záměru nad katastrální mapou včetně výčtu dotčených parcel. Nutno 
dodat, že vymezení koridoru pro přeložku dle ZÚR JMK je v souladu s trasou přeložky dle platného 
územního plánu obce. Pro úplnost dodáváme, že vymezený koridor pro záměr se nedotýká navrhovaných 
ploch pro bydlení dle platného územního plánu Zakřany. Koridor pro přeložku je od současně zastavěného 
území a zastavitelných ploch obce vzdálen cca 700m. 
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Námitka obce Březí (K115)

Námitka obce Březí, se sídlem Hlavní 113, 691 81  Březí, zaevidované na podatelně Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 54507/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, se 
zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Březí bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „ZÚR JMK vymezují územní rezervu ploch a koridorů silniční dopravy DR8 –
silnice II. třídy, šířka koridoru 400 m. Obec pořizuje Nový ÚP a rezervu silniční dopravy DR8 vymezenou ZÚR 
JMK zapracuje do ploch rezerv, avšak obec má obavy, aby tato rezerva nebyla ve střetu s nově navrhovanou 
plochou SO-8. Navrhuje prověření odklonění rezervy DR8 dále od obce – pouze v místě, kde je nově 
navrhovaná plocha. V textové části ZÚR JMK se v článku 188 uvádí pouze Drnholec, Novosedly (DR8 –
v grafické části je také obec Březí).“

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK projednávaném s dotčenými orgány ve smyslu § 37 stavebního zákona (červen, 
červenec 2010) byla obsažena územní rezerva II/414 Drnholec ozn. DR8, přeložka s obchvaty Novosedel, 
Dobrého Pole a Březí, přičemž ve výkresové části byla tato územní rezerva rozdělena na dva samostatné 
úseky. V rámci projednání uplatnil ve svém stanovisku dotčený orgán odbor dopravy KrÚ JMK požadavek na 
vymezení územní rezervy pouze v úseku Drnholec – Novosedly. Jako odůvodnění uvedl, že úsek Novosedly 
– Mikulov není uváděn v Generelu krajských silnic. Stanovisko v tomto bodě bylo vypořádáno tak, že text 
bude upraven dle požadavku. V dalším bodě vypořádání stanoviska bylo v pokynech pro projektanta 
uvedeno, že úpravy budou promítnuty do grafické části ZÚR JMK. Text 2. Návrhu ZÚR JMK byl projektantem 
upraven, ve výkresové části však byla územní rezerva ponechána. 

Odbor dopravy KrÚ JMK ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným 
při veřejném projednání 2. Návrhu ZÚR JMK č.j. JMK 62304/2011 ze dne 04.05.2011 k námitce uvedl, že cit.: 
„Podatel požaduje odklonění koridoru DR8 dále od obce Březí. KrÚ JMK OD ve svém stanovisku k 2. Návrhu 
ZÚR pod bodem 10. požadoval "Upravit: DR8 Drnholec - Novosedly, přeložka." s tím, že úsek Novosedly -
Mikulov není uváděn v Generelu krajských silnic; jeho zařazení do ZÚR není v části II. odůvodněno. Ve 
vypořádání stanoviska ze dne 5.10.2010 je dohodnuto "Upravit text dle požadavku", což bylo splněno, 
chybně však ve výkrese zůstal zákres části koridoru v úseku Novosedly - Mikulov. Je třeba opravit chybu 
zákresu ve výkresové části.“

Závěr: Jednalo se o tiskovou chybu. Výkresová část byla uvedena do souladu s textovou částí tak, jak bylo 
dohodnuto ve vypořádání stanoviska odboru dopravy KrÚ JMK ze dne 05.10.2010, tj. územní rezerva
v úseku Novosedly - Mikulov byla z výkresové části vypuštěna. Obava obce ohledně možného střetu územní 
rezervy DR8 s navrhovanou plochou SO-8 dle zadání ÚP obce je tedy bezpředmětná, neboť územní rezerva 
DR8 se území obce Březí nedotýká.

Námitka městyse Knínice u Boskovic (K117)

Námitce městyse Knínice u Boskovic, se sídlem Knínice u Boskovic 107, 679 34  Knínice u Boskovic, 
zaevidované na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.4.2011, pod č.j. JMK 54740/2011, 
sp.zn. S-JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, se vyhovuje.

Odůvodnění:
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Předmětné podání městyse Knínice u Boskovic bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také 
„dotčené obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „…Městys Knínice u Boskovic nesouhlasí s navrženým řešením dopravní 
infrastruktury 2. Návrhu ZÚR JMK v části vymezení územní rezervy DR21 pro přeložku silnice II třídy II/374
v k.ú. Knínice u Boskovic.“. V odůvodnění námitky bylo uvedeno mimo jiné i následující: „… Městys Knínice
u Boskovic leží v rozvojové ose OS 9. Městys Knínice u Boskovic uvažuje ve schváleném zadání ÚP Knínice
u Boskovic s vymezením koridoru pro realizaci rychlostní komunikace R43 a aktivně podporuje výstavbu 
dané komunikace prostřednictvím členství ve Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43. Ve 
schváleném zadání ÚP Knínice u Boskovic je jednoznačně uvedeno, že nebude držena návrhová plocha pro 
dopravu dle platného ÚPN SÚ Knínice u Boskovic (pro přeložku silnice II/374 Jevíčko-Boskovice-Blansko-
Brno), nebude uvažováno s přeložkou silnice II/374 od návsi severním směrem. Návrh zadání ÚP byl řádně 
projednán se všemi dotčenými orgány bez připomínek.“.

Koridor DR21 - přeložky silnice II/374 se dotýká obcí Knínice u Boskovic, Šebetov a Vážany. 

Na základě podané námitky městyse Knínice u Boskovic odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje ve svém stanovisku ze dne 04.05.2011 č.j. JMK 62304/2011 uplatněném k námitkám a připomínkám 
podaným ke 2. Návrhu ZÚR JMK uvedl, že doporučuje předmětné námitce vyhovět. 

Vypuštění koridoru DR21 - přeložky silnice II/374 bylo projednáno v zastupitelstvech obcí Šebetov a Vážany
a usnesení schvalující vypuštění koridoru DR21 se stala podkladem pro úpravu ZÚR JMK. 

S ohledem na shora uvedené i s respektováním požadavku městyse Knínice u Boskovic byla provedena 
odpovídající úprava textové i grafické části 2. Návrhu ZÚR JMK. Předmětná připomínka byla tedy 
akceptována a z 2. Návrhu ZÚR JMK byla vypuštěna územní rezerva DR21, a to z části D.5.1 Dopravní 
infrastruktura, silniční doprava, plochy a koridory nadmístního významu v bodech (187), (188) a (189), kde
byl vypuštěn požadavek na uspořádání a využití území pro rezervu koridoru DR 21 a byly vypuštěny úkoly 
pro územní plánování pod písm. c) a e), totéž bylo provedeno v části Dgrafické schéma a v souvisejících 
částech 2. Návrhu ZÚR JMK. 

Námitka obce Malá Lhota (K119)

Námitka obce Malá Lhota, se sídlem Malá Lhota č.p. 38, 679 21  Černá Hora, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 54843/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011 
OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání obce Malá Lhota bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, námitky musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené.

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Požadujeme z Návrhu ZÚR vypustit R43 v německé trase a R43
v malhostovické trase.“
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Text předmětného podání zástupce veřejnosti byl rozčleněn do 22 bodů, přičemž v 1. bodu bylo uvedeno 
následující: „Požadujeme z Návrhu ZÚR vypustit R43 v německé trase a R43 v malhostovické trase.“ Tento 
text byl vyhodnocen tak, že vlastní námitka je obsažena pouze v první větě 1. bodu předmětného podání a 
v textu dalších 21 bodů je již obsaženo pouze její odůvodnění. 

Z textu podání vyplývá, že námitka se vztahuje k území všech obcí, které jsou dotčené „německou“
i „malhostovickou“ trasou R43, včetně obcí Kuřim, Čebín, Drásov, Malhostovice, Skalička, Všechovice, Lubě, 
Hluboké Dvory a Malá Lhota.

Námitka byla formulována jako námitka obce, reprezentované starostou obce. Není tedy možné, aby 
zároveň starosta obce dával požadavky s odvoláním na § 23 stavebního zákona, který se týká pouze 
zástupce veřejnosti. Zmocnění zástupce veřejnosti ve smyslu tohoto ustanovení nebylo doloženo, ani 
výslovně deklarováno. Pořizovatel postupuje při pořizování a projednávání dle stavebního zákona, 
požadavky nad rámec tohoto zákona proto nemůže akceptovat. 

Jednotlivé body odůvodnění předmětné námitky byly vypořádány následovně:

K bodům 2 a 3:

Tyto body se týkají tzv. „optimalizované varianty R43“. K území obce Malá Lhota se vztahuje vedení 
rychlostní silnice R43 v jeho 2. úseku, tj. Kuřim – Černá Hora.

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena ve 2. 
úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách - variantě „Německá“ (D2-A), variantě „Malhostovická“ 
(D2-B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D2-D). Varianta „Optimalizovaná 
MŽP“ vzešla ze studie zpracované ing. Kalčíkem, pořizované a poskytnuté ministerstvem životního
prostředí. Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na 
veřejné zdraví (tzv. HIA). Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (projednávaném na veřejném projednání ve smyslu § 39 
stavebního zákona) byla informace o prověřovaných variantách zachována v odůvodnění v textové části
a ve výkrese II.4 „Výkres prověřovaných variant koridorů dopravní a technické infrastruktury“. 

Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů 
udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický), zejména minimalizace negativních 
vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované 
varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová 
doprava).

Hodnocení variant dle jednotlivých kritérií zajišťují zpracovatelé ZÚR JMK, kterými jsou autorizované osoby. 
Obdobně hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba
a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 
zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost 
jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Varianta „Optimalizovaná MŽP“ v úseku Kuřim – Černá Hora vyžaduje na rozdíl od ostatních variant realizaci 
tunelu, a to v délce 480 m. Z hlediska nočního hluku je tato varianta méně příznivá než varianty „Německá“
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a „Malhostovická“. Nepříznivý je 60% rozsah záboru půdy v I. a II. třídě ochrany (ostatní varianty 30%, resp. 
40%). 

Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Malhostovickou“. 

Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). O dalších variantách 
nebylo rozhodnuto. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami záměrů dopravní
a technické infrastruktury a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 „doporučuje při úpravě 2. 
Návrhu ZÚR JMK zvolit variantu „Německá“ v úseku Kuřim – Černá Hora rychlostní silnice R43“. Ve smyslu 
výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního 
zákona. 

Od r. 2006 probíhal proces EIA k rychlostní silnici R43 v úseku Kuřim – Svitávka, a to původně pro trasu
v poloze „německé dálnice“. Na základě zjišťovacího řízení byl proces EIA doplněn o další dvě varianty, pro 
které byla zpracována v červenci 2007 vyhledávací studie a následně v prosinci 2007 zveřejněna 
dokumentace EIA. Tento proces probíhal (jak je zřejmé i z časových údajů) bez přímé vazby na proces 
pořizování ZÚR JMK. V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“
a „Malhostovická“ jsou při realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí
i dopravní systém a byly tedy zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí 
vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí souhlasné stanovisko k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR 
JMK odpovídající variantě „Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při 
splnění podmínek uvedených v předmětném stanovisku.

S požadavkem na vypracování nové dokumentace HIA Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) dle 
svého stanoviska č.j. KHSJM 19318/2011, ze dne 06.05.2011 nesouhlasí a dále uvádí: „Zákon č. 258/2000 
Sb. ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu nespecifikují požadavky na zpracování HIA. Vyhodnocení 
ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA bylo dohodnuto na základě jednání mezi KÚ 
JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, 
že ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo jiné stanoví zejména základní požadavky na 
účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona v nadmístních 
souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou 
územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí.

Podatel o „Optimalizované“ variantě tvrdí, že má přednosti, které nemá žádná jiná trasa zvažovaná v ZÚR,
a uvádí své argumenty pro toto tvrzení. Uváděné argumenty však nejsou doloženy žádnými konkrétními 
údaji a nejsou ani jednoznačně dovoditelné z dokumentace ZÚR JMK, přinejmenším z části je proto lze 
považovat spíše za subjektivní názory podatele, neodpovídající zcela skutečnosti. 

Požadavek, že „R43 musí být obchvatem pro všechny obce v blízkosti koridoru R43“ nemá konkrétní oporu
v žádném zákonném ustanovení a bez definování, co přesně je myšleno pod pojmem „obchvat“, zcela vágní
a nenaplnitelný. Stejně tak je bez definice pojmu „obchvat“ neurčité a neověřitelné tvrzení, že určité vedení 
trasy „je důsledně řešeno jako obchvaty všech obcí na trase“. Trasa R43 navržená v ZÚR JMK se samozřejmě
k některým z vyjmenovaných obcí přibližuje více a k některým méně, ale vždy je vedena v poloze přípustné
z hlediska vlivů na životní prostředí, a to i z hlediska vlivů na zdraví obyvatel. Všechny vlivy byly posouzeny
v rámci výše uvedeného procesu EIA, který byl ukončen dne 21.12.2010 vydáním souhlasného stanovisko 
MŽP.
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Tvrzení, že „Optimalizovaná“ varianta je nejvýhodnější, neboť umožňuje nejkratší a nejpřímější spojení 
Boskovic a Brna není pravdivé. Z podkladů zpracovaných Ing. Kalčíkem vyplývá, že tzv. „optimalizovaná 
trasa R43“ je v úseku Černá Hora – dálnice D1 (Ostrovačice) navržena v délce 30 km. Trasa R43 přes Bystrc
v úseku Černá Hora – dálnice D1 (Troubsko) je navržena v délce 31,5 km. Aby byly obě trasy srovnatelné,
tak je nutné do varianty „Optimalizované“ zahrnout i úsek dálnice D1 mezi výhledovou MÚK D1×R43, která 
je navržena cca v 182. km dálnice D1, a výhledovou MÚK D1×R43 ve variantě bystrcké, která je navržena
v km 188,5 dálnice D1, tedy rozdíl činí 6,5 km. Ze srovnání tras R43 Boskovickou brázdou (celková délka = 30 
km + 6,5 km = 36,5 km) a R43 v bystrcké stopě (celková délka = 31,5 km) vyplývá, že trasa v bystrcké stopě 
je kratší o 5 km a tedy uvedené tvrzení není pravdivé.

Deklarované důsledné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové dopravy do Brna je pravdivé je pro 
dopravu směřující ze severu na západ, pro ostatní směry toto tvrzení pravdivé není. Pokud budeme 
vycházet z materiálů Ing. Kalčíka, tak ve své studii převzal některé části z modelování dopravy v brněnské 
sídelní aglomeraci (studie DOPING), kde tranzitní doprava na vjezdu do Brna z celkového množství 30716 
voz./24 hod činí 5 758 voz./24 hod. a z toho je pouze 1 174 vozidel těžkých. Tedy požadované 
plnohodnotné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové dopravy se týká počtu 5 758 vozidel. 
Vycházíme-li ze směrového průzkumu firmy DOPING, který použil i Ing. Kalčík, tak doprava ze severu (R43) 
směrem na západ je ve výši 1 900 voz./24 hod. a to je vlastně předpokládané množství vozidel, které by 
využilo trasu R43 boskovickou brázdou, neboť ostatní tranzitní doprava ve výši 3 858 voz./24 hod. (5 758 –
1 900=3 858 voz./24 hod.) směřuje buď směrem jižním nebo východním a pro tato vozidla by trasa R43 
boskovickou brázdou znamenala dopravní závlek v délce 5 km. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že požadavek na důsledné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové 
dopravy do Brna je nesmyslný a budování R43 boskovickou brázdou pro 1 900 voz./24 hod. nereálné. 
Samozřejmě pokud by byla vyčerpána dopravní kapacita stávající silnice I/43 do Brna, tak by řidiči byli 
nuceni hledat jiné náhradní trasy i za cenu závleku. V tomto případě by byla rozhodující kapacita stávající 
silnice I/43 a kapacita dálnice D1 v úseku Ostrovačice – Brno, která je již v současné době nevyhovující. 

Nesmyslné je i uvedené tvrzení, že optimalizovaná trasa R43 vyvede dopravu z Čebína a Hradčan 
na obchvaty. Doprava na stávající silnici II/385 je především zdrojová a cílová doprava do Brna, pokud by se 
jednalo o tranzitní dopravu, pak by řidiči využívali takové komunikace, které by je nejkratší cestou přivedly 
na dálnici D1, což v žádném případě není trasa stávající silnice I/43 přes Brno. 

K problematice „naplnění podmínek evropské legislativy pro koridory transevropských komunikací TEN-T
a podmínky č. 23 z PÚR“ uvádíme následující:

Podání se v tomto bodě týká usnesení vlády České republiky ze dne 20.07.2009 č. 929 o Politice územního 
rozvoje (dále jen „PÚR 2008“) a dále rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 
23.06.1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (dále jen „TEN-T“).

Koridor kapacitní silnice R43 je v čl. 121 PÚR 2008 vymezen jako součást TEN-T. PÚR 2008 v rámci tzv. 
„Republikových priorit“, konkrétně ve svém čl. 23, stanoví také následující prioritu pro kapacitní silnice: 
„jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné 
zástavby hlavních center osídlení“. PÚR 2008 neobsahuje definici zde použitých pojmů „dostatečný odstup“
a „hlavní centrum osídlení“. Pro vyřešení tohoto výkladového problému nelze využít ani úpravu obsaženou
v čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, protože zde byl použit jiný pojem „obchvaty hlavních městských center“ (angl.: 
„bypass the main urban centres“), kromě toho TEN-T také neobsahuje definici tohoto pojmu. 

Další komplikaci tohoto výkladového problému působí nejednoznačná terminologie užívaná v oficiálním 
českém znění TEN-T, jak bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Výše již bylo zmíněno, že např. 
anglické znění TEN-T, čili rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, obsahuje pojem „bypass the main 
urban centres“, který byl ve svém doslovném překladu „obchvaty hlavních městských center“ použit
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i v původním českém znění tohoto dokumentu. Dne 26.08.2006 však vyšlo „Zvláštní vydání Úředního 
věstníku Evropské unie v českém jazyce“ (Úř. věst. L233, 26.8.2006, s. 36-36(CS)), kterým byla původní 
formulace „obchvaty hlavních městských center“ použitá v českém znění čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, 
změněna na formulaci „míjejí hlavní sídelní útvary“. Tuto změněnou formulaci ve své judikatuře použil
i Nejvyšší správní soud např. v rozsudku č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008, nebo např. v rozsudku 
č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011. Ani Nejvyšší správní soud však tento pojem nedefinoval. Platnost 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996 skončila dne 24.08.2010, 
přičemž ode dne 25.08.2010 vstoupilo v platnost rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 661/2010/EU ze dne 07.08.2010, vydané v Úředním věstníku Evropské unie dne 05.08.2010 (Úř. věst. 
L204, 5.8.2010, s. 1-129) (dále jen „přepracovaný TEN-T“). České znění tohoto „přepracovaného TEN-T“, 
vydané v Úředním věstníku Evropské unie, však nově ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b) znovu obsahuje 
formulaci „obchvaty hlavních městských center“.

Z obsahu výše citovaných rozsudků Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008
a č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011 vyplývá, že definování tohoto problematického pojmu se očekává 
od pořizovatele konkrétní územně plánovacích dokumentace. Ve druhém ze zde citovaných rozsudků je 
totiž uvedeno i následující: „Nejvyšší správní soud se domnívá, že posouzení souladu trasování silnice R43
s Politikou a s cit. rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady by mělo spíše náležet k procesu přijímání 
zásad územního rozvoje, jež mohou trasu silnice jako jediné vymezit. Bude též primárně na zvážení 
pořizovatele zásad, zda bude území obcí Drásov a Malhostovice považovat za „hlavní sídelní útvar“ ve 
smyslu cit. dokumentů.“.

Pojem „hlavní městské centrum“, jako jedna ze dvou výše zmiňovaných formulací, které byly použity
v českém znění TEN-T, a pojem „hlavní centrum osídlení“ použitý v PÚR 2008, mají jeden společný prvek, 
který pro hledané osídlení nebo město vyjadřuje očekávaný charakter „centra“. Lze tedy dovodit, že v obou 
případech bylo těmito pojmy zamýšleno určit centra např. kultury, vzdělání, administrativy, politiky, 
obchodu, výroby a zaměstnanosti, což jsou charakteristiky, kterými lze přiléhavěji popsat např. město Brno, 
než většinu obcí na trase R43. Třetí pojem „hlavní sídelní útvar“, který je alternativně užívaný v českém 
znění TEN-T, je nezbytné uchopit za ten charakteristický znak, který mají všechny tři pojmy společný, a to je 
očekávaná vlastnost „hlavního“, ať už se jedná o „hlavní městské centrum“, „hlavní centrum osídlení“ nebo 
„hlavní sídelní útvar“. Z výrazu „sídelní“ by bylo možné dovozovat očekávání charakteristiky sídel 
obyvatelstva, ale stejně tak i sídel významných institucí, jejichž příklady již byly výše vyjmenovány. Opět 
tedy lze dospět k závěru, že tato charakteristika je přiléhavější pro např. město Brno, než pro většinu obcí 
na trase R43. V daných souvislostech je nutné vzít v úvahu také fakt, že Brno je krajské město 
Jihomoravského kraje, tedy hlavní město Jihomoravského regionu, což je z hlediska zásad územního 
rozvoje, které jsou územně plánovací dokumentací regionální úrovně, podstatná skutečnost. Kvalitu 
„krajského města“, lze tedy považovat za dostatečně relevantní charakteristiku pro to, aby tato hodnota 
mohla být považována za nejvýznamnější a určující kritérium definující tento problematický pojem. Tímto 
způsobem lze tedy dospět k závěru, že „hlavní městská centra“, „hlavní centra osídlení“ nebo „hlavní sídelní 
útvary“ z hlediska zásad územního rozvoje jsou hlavní města příslušných regionů, čili se jedná o krajská 
města. 

PÚR 2008 však ve svém čl. 23, pro případy volby trasy dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic, rozšiřuje 
oblast hlavního centra osídlení ještě i o jeho „obytnou zástavbu“ (cit.: „aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“). PÚR 2008 nedefinuje ani pojem „dostatečný odstup“, ale je 
zřejmé, že důvodem pro stanovení této podmínky byl veřejný zájem na zamezení nepřiměřených zásahů do 
kvality podmínek bydlení v obytné zástavbě hlavních center osídlení v případě, že je zde plánována 
realizace záměru podobného typu, jako je R43 v Bystrci. 

V těchto souvislostech zřetelně vyvstává vzájemný vztah mezi čl. 23 PÚR 2008 a čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T. 
Zatímco TEN-T ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b), jako jednu z možných charakteristik tzv. „Transevropské 
silniční sítě“ stanoví, že se jedná o dálnice a silnice vysoké kvality „…, jež jsou obchvaty hlavních městských 
center na trasách stanovených sítí“, tak PÚR 2008 ve svém čl. 23 upřesňuje tuto charakteristiku, když 
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stanoví „… jejich trasy… …volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center 
osídlení“.

V případě koridoru R43 byla podmínka dostatečného odstupu od obytné zástavby hlavního centra osídlení 
vyřešena tím, že v prostoru Bystrce je z důvodů minimalizace vlivů motorového provozu na přilehlé obytné
a rekreační území již v podrobnosti projektové dokumentace řešen zahloubením a překrytím trasy v délce 
cca 1,480 km. Také z tohoto důvodu byla tzv. „Bystrcká“ varianta R43 vyhodnocena jako nejvhodnější
z porovnávaných variant v dokumentaci HIA, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové zátěže. 
Lze tedy uzavřít, že vymezení koridoru R43 v území města Brna, konkrétně městské části Bystrc, je
v souladu s PÚR 2008 i TEN-T. 

Podatelem uváděné tvrzení, že „naplnění podmínek evropské legislativy pro koridory transevropských 
komunikací TEN-T a podmínky č. 23 z PÚR“ je jednou z „předností, které nemá žádná jiná trasa zvažovaná
v ZÚR“, neboť z výše uvedeného plyne, že tuto „přednost“ má stejně tak i varianta „Bystrcká“.

K bodu 4:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celkovou 
koncepci řešení. Z hlediska dopravní koncepce byly využity zejména generel dopravy a generel krajských 
silnic Jihomoravského kraje včetně dalších relevantních podkladů k dílčím řešením, mezi které byla zahnuta
i uváděná studie Ing. Kalčíka.

Prověřování variant rychlostní silnice R43 v ZÚR JMK je popsáno výše (viz body 2 a 3). Ze studie zpracované 
ing. Kalčíkem, pořizované a poskytnuté ministerstvem životního prostředí vychází varianta „Optimalizovaná 
MŽP“ (D1-C, 2-D). 

Podatel uvádí povinnost pořizovatele „posoudit všechny navrhované varianty, jak jsou dokumentovány
a jak byly předloženy na krajský úřad JMK“. Taková povinnost však neplyne pořizovateli ze žádného 
právního předpisu. Naopak mechanické převzetí návrhu trasy z předmětné studie ing. Kalčíka nebylo možné 
vzhledem k jejím nedostatkům (viz níže).

Ke konkrétně zmíněné problematice vztahující se k napojení silnice Blanenské v Kuřimi v prostoru 
plaveckého areálu uvádíme, že v daném případě by se jednalo o místní komunikaci a požadované napojení 
tedy není vzhledem k podrobnosti předmětem řešení ZÚR.

V září 2009 uplatnilo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) v rámci projednání Návrhu ZÚR JMK 
požadavek na posouzení další varianty v úseku Kuřim – Sebranice, tou je právě Optimalizované vedení R43 
jako 4. varianta. Optimalizované vedení R43 navrhl ing. Kalčík pro MŽP jako koncept studie, aniž by tento 
koncept projednal s orgány veřejné správy zodpovědnými za dopravní infrastrukturu, kterými jsou 
Ministerstvo dopravy ČR (dále jen „MD“), Ředitelství silnic a dálnic a odbor dopravy Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje (dále jen „OD KrÚ JMK“). Dokumentace k optimalizované trase R43 zpracovaná Ing. 
Kalčíkem není zpracována v souladu se základním předpisem Ministerstva dopravy „Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací“, která specifikuje základní požadavky na zpracování různých 
stupňů projektové dokumentace.

Při příležitosti projednání části stanoviska MŽP k Návrhu ZÚR JMK svolal pořizovatel jednání, na němž bylo 
řešeno i Optimalizované vedení R43. K „Optimalizaci trasy R43 v úseku D1 – Kuřim – Černá Hora“ sdělil 
zástupce MD i OD KrÚ JMK, že tento koncept studie není v žádném případě relevantním dopravním 
podkladem, chybí řešení návaznosti na regionální (krajskou) dopravní síť, která slouží k zajištění dopravní 
obslužnosti daného území zejména u měst Brno a Kuřim. Zástupce MD dodal, že v minulosti bylo 
zpracováno již mnoho studií a tento koncept studie není v žádném případě relevantním dopravním 
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podkladem. MD nebude tento podklad akceptovat, pokud nebude srovnatelný s ostatními, tj. na stejné 
technické úrovni. Zástupce OD KrÚ JMK sdělil, že z důvodu neřešení návaznosti na silnice II. a III. třídy, by
k tomuto podkladu vydal negativní stanovisko.

Projektant ZÚR tedy zohlednil předmětnou studii jako jeden z podkladů s přihlédnutím k tomu, že jedná se 
pouze o koncept studie, v níž chybí technické prověření návazností na regionální (krajskou) dopravní síť.

MD ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 2. 
Návrhu ZUR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 k předmětné studii uvedlo, že „Vzhledem
k zásadním rozporům s legislativou a k nedostatkům návrhu nelze studii považovat za relevantní podklad 
pro porovnání se sledovanými variantami. Studii považuje MD za účelový materiál, podporující zájmy 
zadavatele.“ Konkrétněji nedostatkům uvádí následující:

„Z hlediska koncepce dopravy je tento návrh v zásadním rozporu se sledovanými koncepcemi:

- nerespektuje třístupňový ochranný systém města Brna,

- řešení pro město Kuřim předkládá v rozporu se schválenými plány, město navíc uzavírá mezi 
čtyřpruh na severu a západě a mezi šestipruh na jihovýchodě,

- chybí popis systému, není srovnatelným podkladem k výchozím variantám.

Z hlediska dopravně inženýrského je rozdělení tranzitu a nákladní dopravy založeno na osobní úvaze – řešení 
není podloženo modelovým stavem. Chybí vyhodnocení křižovatek a průpletů. Severní obchvat Kuřimi je 
navržen se třemi MÚK ve vzdálenostech v rozporu s ČSN. 

Z technického hlediska jsou nepřiměřené zásahy do lesních masivů v prostoru Malé Lhoty, mezi Lipůvkou
a Nuzířovem, není projednán přechod Vodní nádrže Brno, křížení řeky Svratky a Bílého potoka. Návrh nebyl 
projednán s dotčenými orgány ani s obcemi. 

Z hlediska finančního - odhad nákladů není podložen cenovými normativy. Na základě srovnání
s dokumentacemi obdobného významu a rozsahu lze konstatovat značné podhodnocení obou variant.

OD KrÚ JMK ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 
2. Návrhu ZUR č.j. JMK 62304/2011 ze dne 4.5.2011 uvedl, že neshledal v rámci řešení silnic II.a III. třídy
v ZÚR problém s využitím podkladů vyjmenovaných v zadání, mezi které patří i předmětná studie Ing. 
Kalčíka, s výjimkou řešení v prostoru Čebína, ke kterému KrÚ JMK OD požadoval (ve svém stanovisku při 
projednávání ZÚR JMK dle § 37 stavebního zákona) v případě, že varianta „Optimalizovaná MŽP“ bude 
vybrána jako výsledná varianta řešení, dořešit v ZÚR JMK propojení R43 se sítí krajských silnic v prostoru 
MÚK Čebín.

Závěrem souhrnně uvádíme, že pořizovatel nemá žádnou zákonnou povinnost posuzovat všechny 
navrhované varianty přesně v podobě „jak byly předloženy na krajský úřad JMK“ a že z důvodů výše 
uvedených nedostatků nebyl v případě předmětné varianty takový postup ani vhodný, ani účelný. 

K bodu 5:

Tvrzení, že by necitlivým územním plánováním byly při vedení silnice R43 „přes k.ú. Malá Lhota v německé 
trase“ znehodnoceny „plochy, které logicky již dnes jsou stavebními pozemky“ je nekonkrétní. Z tohoto 
vymezení není zřejmé, k jakým plochám se vztahuje. ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují 
plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů v měřítku 1:100 000, ve kterém jednotlivé parcely nejsou 
zobrazitelné. Územní plán následně zpřesňuje vymezení záměrů obsažených v ZÚR nad katastrální mapou 
včetně výčtu dotčených parcel.
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Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byl koridor pro R43 prověřován ve variantách, varianty byly vyhodnocovány
z hlediska dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky 
životního prostředí. Informace o prověřovaných variantách zůstala zachována v textové části Odůvodnění. 
Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). O dalších variantách 
nebylo rozhodnuto. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami záměrů dopravní
a technické infrastruktury a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 „doporučuje při úpravě 2. 
Návrhu ZÚR JMK zvolit variantu „Německá“ v úseku Kuřim – Černá Hora rychlostní silnice R43“. Ve smyslu 
výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního 
zákona. 

Varianta „Německá“je přitom ve smyslu podatelem citovaného § 18 stavebního zákona soustavně
a dlouhodobě sledována včetně komplexního řešení účelného využití a prostorového uspořádání 
navazujícího území v územně plánovacích dokumentacích. V platném územním plánu obce Malá Lhota je 
trasa R43 odpovídající „Německé“ variantě zakreslena, pro další dvě varianty je vymezena „územní ochrana 
pro realizaci R43 ve změněné trase“. Je tedy zřejmé, že majitelé okolních pozemků jsou o záměru této 
silnice dlouhodobě informováni a dotčené pozemky nemohly být jako stavební pozemky určeny a ani jako 
potencionální stavební pozemky chápány.

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“

K bodům 6, 7, 20:

Úvodem konstatujeme, že bod 6 je formulován ve vztahu k „oblasti Malé Lhoty“, avšak dále v textu je 
uváděna „bystrcká trasa“. Jako varianta „Bystrcká“ (D1-A) byla přitom označena jedna z variant řešených
v 1 úseku R43 Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim, přičemž obec Všechovice odpovídá svojí polohou 2. 
úseku R43, tj. úseku Kuřim – Černá Hora a je uvedena ve výčtu obcí dotčených variantou „Německou“ (D2-
A). Tyto body proto vztahujeme ke 2. úseku R43.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA (str 186). Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu 
ZÚR JMK - viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části HIA jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá jako nástrojů hodnocení zdravotního rizika, kterými jsou odhad 
expozice, charakterizace rizika atd.. V žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí 
být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno v kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ 
(str. 55) dokumentace HIA.
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Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JMK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19318/2011 ze dne 
06.05.2011 uvedla:

„Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení 
vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“).
Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního 
plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.(poznámka pořizovatele: Posuzování územně plánovací 
dokumentace - v tomto případě ZÚR JMK - je upraveno zvláštním ustanovením obsaženým v § 10i zákona
č. 100/2001 Sb..)

„Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví“.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (znečištění 
ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR.

K bodu 8:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celková 
koncepce řešení. 

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena v 2 
úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách variantě „Německá“ (D2-A), variantě „Malhostovická“ (D2-
B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D2-D). Posouzení těchto variant
z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivu ZÚR JMK na veřejné zdraví (tzv. HIA). Při porovnání 
variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného 
rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) zejména minimalizace negativních vlivů na veřejné 
zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované varianty
a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová doprava).
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Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Malhostovickou“. Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů 
(projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná
z hlediska ochrany ovzduší). Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami a ve svém 
usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 doporučilo zvolit variantu „Německou“. 

V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“ a „Malhostovická“ jsou při 
realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí i dopravní systém a byly tedy 
zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko
k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě 
„Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při splnění podmínek 
uvedených v předmětném stanovisku. 

Co se týče obytné výstavby v obcích Malhostovice a Drásov, ta je regulována územními plány vydanými 
zastupitelstvy těchto obcí. Vlastní rozvoj obcí byl navržen a projednán (a odsouhlasen zastupitelstvy obcí)
s tím, že v těchto územních plánech byla navržena dopravní plocha pro výstavbu rychlostní silnice R43 
(v trase „německé dálnice“) včetně opatření a staveb jako jsou protihluková opatření, mimoúrovňová 
křížení se stávajícími silnicemi a dalšími možnými územními souvislostmi. Krajský úřad žádný „souhlas
k dramatickému rozšíření obytné výstavby“ nedává. Souhlas uděluje KrÚ jen jako orgán ochrany ZPF (tj. 
odbor životního prostředí), a to pouze z hlediska záboru ZPF, nikoli odstupu od koridoru pro komunikace. 
Jako tzv. nadřízený orgán územního plánování pak dává KrÚ pouze stanovisko z hlediska zajištění 
koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy (tj. vazby na katastry sousedních 
obcí a širší území). 

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“

K bodu 9:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK -
viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.
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Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Vlivy na obyvatelstvo z hlediska hlukové zátěže jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. 
„Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném 
úseku vychází, že z hlediska hlukové zátěže jsou varianty D2-A („Německá“) a D2-B (Malhostovická) 
příznivé.

V kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ (str. 55) dokumentace HIA je uvedeno: 
„Hlukové zatížení je v hodnocené oblasti mapováno v okolí stávající trasy silnice I/43 a podél silnic druhé 
třídy II/377, II/379. Nejvýznamnější hlukovou zátěž oblasti představuje silnice I/43. Z navržených variant se
s oblastí zatíženou hlukem z rychlostní komunikace střetává přibližně polovina trasy návrhu D2-C, návrhy 
D2-A a D2-B jsou vedeny mimo tuto oblast. Napadenou formulaci „Komunikace odvede část dopravní 
zátěže z centra dotčených obcí…“ lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Text v položce 
„Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na následovné znění: 
„Komunikace odvede část dopravní zátěže z centra obcí dotčených hlukovou zátěží z dopravy (zejména obcí 
na nevyhovující silnici I/43), avšak nově se bude přimykat …“.

V předmětné položce „Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ je dále uvedeno, že bude nutné odpovídajícímu 
protihlukovými opatřeními dodržet limity pro hlukovou zátěž - tvrzení, že budou porušeny limity hlučnosti 
je tedy nepravdivé.

K problematice údajného porušení limitů hlučnosti v prostoru Malhostovice – Drásov se podrobně vyjádřila 
Krajská Hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“), jejíž stanovisko je citováno níže. Nicméně k této 
problematice se podrobně vyjádřila KHS JMK, jejíž stanovisko je citováno níže. Pořizovatel v této souvislosti 
zdůrazňuje, že nelze srovnávat hodnocení SEA (a obdobně HIA), které se odehrává ve strategické rovině,
s hodnocením EIA, kde je posuzován již konkrétní záměr. Jestliže dokumentace EIA upozorní na nějaký 
problém, nelze z toho dovozovat, že záměr (tzn. v tomto případě trasa R43) nemůže být dále sledován. 
Musí však být navržena (v prováděcí dokumentaci pro navazující řízení) taková opatření, aby byly dodrženy 
podmínky stanovené v EIA, resp. v souhlasném stanovisku KHS JMK k dokumentaci záměru a jeho posudku.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 19318/2011 ze dne 06.05.2011, uplatněného v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil. V tomto stanovisku 
uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné 
zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního 
plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování 
vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou
i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy 3 zákona
č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území.

K dané věci KHS JmK dále uvádí, že k záměru „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim-Svitávka“ vydala v rámci 
zveřejněné dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. „EIA“) vyjádření 
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ze dne 28. 1. 2008 č. d. BK/4141/2008/HOK v č. j. 742/2008/BK/HOK a v rámci zveřejnění posudku vyjádření 
ze dne 20. 1. 2010 č. d. BM/2666/2010/HOK v č. j. 7961/2009/BM/HOK.

V předložené dokumentaci i posudku nebylo uvedeno (jak se tvrdí v námitce), že i při maximálním 
zahloubení trasy „německé“ varianty (v dokumentaci a posudku tzv. varianta 1) v prostoru Malhostovice-
Drásov budou porušeny limity hlučnosti. 

Konkrétně z dokumentace a následného posudku předmětného záměru vyplynulo, že v okolí km cca 19,500 –
20,500 vpravo a vlevo předmětná trasa R43 prochází mezi východním okrajem Drásova a západním okrajem 
Malhostovic a v tomto území přechází ze zářezu do násypu. Protihlukové stěny bude nutno situovat na 
hraně zářezu a v násypovém úseku pak na krajnici komunikace. Výpočet, který byl proveden pro výhledový 
rok 2035, signalizuje mírné překročení hygienických limitů hluku u okraje zástavby Malhostovic vpravo
i v situaci s PS (v = 4m), a proto se dále uvádí, že v dalším stupni PD bude optimalizován předběžný návrh 
protihlukových stěn na základě podrobného modelu území a rozsah protihlukových opatření bude třeba 
posílit (i výškově). Konkrétní stavebně technické řešení včetně účinných protihlukových opatření bude řešit 
až dokumentace stavby v navazujících řízeních podle stavebního zákona.

Proto KHS JmK vydala souhlasná vyjádření k dokumentaci záměru „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim-
Svitávka“ a k jeho posudku s podmínkami, v nichž mimo jiné požadovala zpracovat podrobnou hlukovou 
studii a návrh protihlukových opatření optimalizovat tak, aby byl zajištěn reálný předpoklad splnění 
minimálně hygienických limitů hluku dle platných předpisů pro chráněné venkovní prostory staveb
a chráněné venkovní prostory, a to s ohledem na stávající i výhledový stav dle schválených územně 
plánovacích dokumentací. Tyto podmínky a další podmínky k ochraně veřejného zdraví jsou zakotveny ve 
stanovisku MŹP č. j. 106072/ENV/10 ze dne 21. 12. 2010. 

Hlučnost v předmětném prostoru Malhostovice – Drásov byla posouzena v dokumentaci Hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví, které je součástí „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“ (tzv. „SEA“), a to
v části hodnotící umístění variant záměru R43 úseku Kuřim – Černá Hora. 

Posouzení hlučnosti v rámci celé SEA pro obce Malhostovice a Drásov považuje KHS za dostatečné. SEA je 
součástí koncepčního dokumentu, který dává možnost umístění stavby v uvažovaném koridoru i z hlediska 
zajištění ochrany veřejného zdraví.

Postupné zpřesňování situování záměru bude prováděno v rámci zpracování dalších stupňů územně 
plánovacích dokumentací, kdy bude optimalizován návrh protihlukových opatření, která musí zajistit splnění 
zákonných hygienických limitů hluku.“

K bodu 10:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK -
viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 
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Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Vlivy na ovzduší jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice
a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že hlediska 
znečištění ovzduší lze hodnotit riziko celkově jako nízké či přijatelné, a to ve všech variantách.

Koncepčním hlediskem se rozumí celkové pojetí v protikladu k pojetí dílčímu, lokálnímu, tedy vliv stavby 
jako celku v rámci širšího území, výsledné „vyvážení“ vlivů negativních (zde uváděné lokální zvýšení emisní 
zátěže v lokalitách, kde se trasa přibližuje obytné zástavbě) a pozitivních (snížení dopravní zátěže a s tím
i související emisní zátěže v některých obcích, zejména obcích při stávající nadměrně zatížené silnici I/43, 
kde vzhledem k dnešní blízkosti zástavby již mnohdy nelze realizovat technická opatření ke zlepšení 
situace).

Napadenou formulaci „Snížení emisní zátěže z dopravy v centrech dotčených obcí“ lze v této souvislosti 
považovat za nepřesnou. Text v položce „Ovzduší“na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na 
následovné znění: „Snížení emisní zátěže z dopravy v centrech obcí dotčených touto zátěží (zejména obcí na 
nevyhovující silnici I/43)“.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 19318/2011, ze dne 06.05.2011 tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že 
pochybil. Ve stanovisku uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno 
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona 
stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož 
součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů 
koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou
i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“
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K bodu 11:

Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých možných konkrétních a účinných opatření
k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. Ochrana veřejného zdraví je dle § 82 
odst. 2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., v kompetenci KHS JMK. Z hlediska ochrany ovzduší 2. Návrh ZUR JMK 
vychází z programu zlepšení kvality ovzduší dle § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb., který musí být v souladu
s národním programem (§ 7 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.). Dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví“ (dále jen „HIA“), která je součástí dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(dále jen „SEA“), obsahuje opatření, které plní koncepce ZÚR JMK ve vztahu k relevantním koncepcím a to:

a) na národní úrovni zejména pro naplňování referenčního cíle „zvyšovat kvalitu ovzduší cestou snižování 
emisí škodlivin a snižovat plochu území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší“ ze strategických 
dokumentů NEHAP (Akční plán zdraví a životního prostředí ČR)

b) SPŽP (Státní politika životního prostředí ČR) a Zdraví 2001 (Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“).

c) na krajské úrovni zejména pro naplňování relevantních opatření z „Integrovaného programu ke zlepšení 
kvality ovzduší Jihomoravského kraje“. 

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“ je 
zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument
a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině. Vlastní 
vyhodnocení se zabývalo celkovým řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly 
zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. 
Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality ovzduší. V rámci posouzení suspendovaných částic byl 
zohledněn zákonem stanovený imisní limit PM10 i připravovaný imisní limit PM2,5.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

K problematice zpracování HIA Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (dále jen KHS) uvedla, že 
zákon č.258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky na 
zpracování HIA. Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivu na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA bylo dohodnuto 
na základě jednání mezi KÚ JMK, KHS JMK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. 
Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivu na veřejné zdraví
u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících 
řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, považuje KHS zpracování HIA za dostatečné. Je 
potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví.

Doklad o dodržení limitních hodnot může orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“) vyžadovat až
v následujících řízeních o umístění záměrů (EIA a další). Základním předpokladem souhlasu OOVZ s realizací 
záměru je pak průkaz o dodržení veškerých požadavků, které jsou stanoveny právními předpisy na úseku 
ochrany veřejného zdraví.



381

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (včetně vlivů 
znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Ve svém stanovisku Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) č.j. KHSJM 19318/2011, ze dne 
06.05.2011 uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení 
vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem 
územního plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení 
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního 
plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace, týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (včetně vlivů 
znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. Správnost hodnocení SEA a HIA zajišťuje 
skutečnost, že zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel 
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) 
stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

K bodu 12:

V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“ a „Malhostovická“ jsou při 
realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí i dopravní systém a byly tedy 
zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko
k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě 
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„Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při splnění podmínek 
uvedených v předmětném stanovisku. 

Koridor R43 je v úseku Kuřim – Černá Hora vymezen v šířce 600 m. Tato šířka je dostatečná, aby umožnila 
upřesnění v navazující územně plánovací dokumentaci (územním plánu) a umístění trasy v navazujících 
povolovacích řízeních se splněním podmínek uvedených v předmětném stanovisku Ministerstva životního 
prostředí.

Přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní prostředí vyhodnotila 
dokumentace SEA. Zjištěné vlivy na sledované složky životního prostředí jsou souhrnně prezentovány
v hodnotících tabulkách, které jsou uvedeny v příloze dokumentace. Ve vztahu k oblasti Zlobice je v položce 
„příroda a krajina“ u variant D2-A („Německá“) a D2-B („Malhostovická“) uvedeno „v blízkosti PP Zlobice 
(EVL Zlobice)“. Je však třeba mít na zřeteli, že hledisko vlivů záměru na přírodu a krajinu je jen jedním
z kritérií hodnocení výhodnosti varianty. Výsledná varianta je pak variantou, která se jeví jako
nejpřijatelnější při zohlednění jak environmetálních kritérií (minimalizace negativních vlivů na veřejné 
zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz apod.), tak také dopravně-inženýrských a technicko-ekonomických 
kritérií (přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního 
významu se zohledněním obsluhy území atd.).

Tvrzení uvedené podatelem o nepřijatelnosti trasy R43 v „německé“ trase není pravdivé, vzhledem k tomu, 
že MŽP vydalo výše uvedené souhlasné stanovisko k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka 
ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající 
variantě „Německá“).

Z vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území NATURA 2000, které je součástí 2. Návrhu ZÚR JMK vyplývá, že 
předložená koncepce „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“ nemá významný negativní vliv na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti a to vzhledem k tomu, že neobsahuje záměry s významně 
negativním vlivem ani územní rezervy, které nejsou vymezeny v rozsahu, který zachová možnost řešení bez 
negativního vlivu nebo s nejmenším možným negativním vlivem na území Natura 2000, a pro které je 
nemožné přijmout potřebná kompenzační opatření.

K bodu 13:

Tento bod se týká přírodní památky Krkatá Bába, která se nachází na k.ú. Lubě. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. 

K rychlostní silnici R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných 
záměrů“ dokumentace SEA (od str. 186). Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK 
prověřeny všechny známé varianty, tedy i „známé alternativní trasy, které se PP Krkatá bába vyhýbají“. Ve 
2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena ve 2. 
úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách. V rámci hodnocení vlivů na přírodu a krajinu
v dokumentaci SEA nebyly přírodní památky včetně jmenované přírodní památky Krkatá Bába opomenuty. 
Konkrétně v kap. A.6.2 v části týkající se úseku Kuřim – Černá Hora se uvádí: „Realizace záměru je ve všech 
předložených variantách spojena s potenciálně významnými negativními vlivy ve vztahu k zájmům ochrany 
přírody a krajiny. Dotčeny budou skladebné části ÚSES - koridory ve všech variantách kříží regionální 
biokoridor. Koridor ve var. D2-A estakádou překračuje území PP Krkatá bába a je v kontaktu s PP Drásovský 
kopeček, PP Malhostovická pecka, PP Čtvrtky za Bořím. Koridor var. D2-B, D2-C a D2-D zasahuje do území PP 
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Čtvrtky za Bořím. Koridory ve všech variantách vytváří územní podmínky pro vedení trasy mimo území 
uvedených ZCHÚ či pro minimalizaci vlivu na tato území.“

Rovněž na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA – Koridory a plochy dopravní infrastruktury je v položce 
„Příroda a krajina“ uveden jmenovitě „průchod PP Krkatá bába“.

K historii trasování „německé dálnice“ Vídeň – Brno – Vratislav uvádíme následující informace (čerpáno
z publikace „Stavby, kterým doba nepřála“ - Ředitelství silnic a dálnic, 2006). „Původně se počítalo s tím, že 
hluboká údolí říčky Lubě a Hlubockého potoka překoná dálnice dvěma železobetonovými obloukovými 
mosty. V případě stavby mostů v této podobě by došlo k likvidaci přírodní památky Krkatá Bába. Proto 
přistoupil Ing. Dr. Lorenz k rozdělení dálnice do dvou samostatných těles. Osy samostatných těles byly od 
sebe vzdáleny cca 140 m, přírodní památka Krkatá bába by se nacházela mezi těmito tělesy. Tím by došlo
i k rozdělení mostů a byly by postaveny čtyři samostatné mosty. Po vypuknutí válečného konfliktu byl projekt 
mostů přehodnocen a konstrukce mostů změněna na mosty betonové s malým rozpětím oblouků obložených 
velkými kamennými kvádry. Jednalo se o poněkud archaické řešení. Při stavbě takovýchto mostů nebylo 
třeba velké množství oceli, která byla přednostně dodávána pro vojenské účely. Na jaře 1940 je rozhodnuto 
postavit prozatím pouze jedno ze samostatných dálničních těles a provoz po něm vést dočasně obousměrně. 
Stavební práce na stavbě dálnice probíhají až do počátku roku 1942, kdy byly k 30. 4. 1942 zastaveny.“

Přírodní památka Krkatá Bába byla v r. 2004 podrobena botanickému průzkumu vzhledem k tomu,že 
předmětem ochrany je lokalita s výskytem přírodních teplomilných společenstev. Při průzkumech byl 
kladen zvláštní zřetel na koridor vymezený pro plánovaný průchod rychlostní silnice R43 s jeho 
bezprostředním okolím a na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin v daném území. Plocha přírodní 
památky je přibližně ve své polovině rozdělena asi 50 m širokým koridorem, kde ve 40. letech 20. století 
probíhaly přípravné práce pro stavbu tzv. Německé dálnice. V tomto pruhu byl v minulosti vykácen lesní 
porost. V současné době je koridor stěží rozeznatelný. Na sledované ploše vymezené pro realizaci rychlostní 
silnice R43 a v jejím bezprostředním okolí nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin. V případě 
průchodu rychlostní silnice přírodní památkou nebude přímo dotčena botanicky nejhodnotnější plocha, 
která se nachází v jižní části. Průchod rychlostní silnice bude veden na estakádě, proto by při výstavbě 
nemuselo dojít k narušení přírodní památky. Konkrétní poloha pilířů bude stanovena až při územním řízení. 
V rámci kompenzačních opatření by byly realizované biotechnické zásahy dle schváleného plánu péče
o chráněné území.

Z výše uvedeného vyplývá, že již v minulosti byly hledány možnosti, jak přírodní památku ochránit, resp. 
obejít, zároveň však také že vedení R43 v trase „německé dálnice“ ve vztahu k ochraně přírodní památky 
Krkatá bába je technicky řešitelné na soudobé úrovni tak, aby tato památka zůstala nedotčena.

K bodu 14:

Tvrzení, ze kterého vychází znění této námitky, vytrhává z kontextu hodnocení SEA jen dílčí hodnocení
k záměru R43 v úseku Kuřim - Černá Hora uvedené na str. 6 tabulkové přílohy 1.1 oddílu A. Účelově ovšem 
cituje jen první větu a zamlčuje následující větu, ze které je zřejmé že na str. 6 není uvedeno závěrečné 
komplexní hodnocení z hlediska všech posuzovaných složek životního prostředí, cit.: „Souhrnné 
vyhodnocení variantně vymezených koridorů je uvedeno v kap. 6 textové části a v tabulkové příloze 2.2 SEA 
dokumentace“. V kapitole 6 je podrobně popsáno hodnocení všech prověřovaných variant v předmětném 
úseku včetně souhrnného doporučení zpracovatele SEA, ve kterém zpracovatel konstatuje, že vzhledem
k protikladným hodnocením z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je při konečném výběru
z prověřovaných variant nezbytné zohlednit vedle environmentálních kritérií i dopravně - inženýrská
a technicko - ekonomická kritéria. Zpracovatel 2. Návrhu ZÚR JMK toto doporučení respektoval, jak je 
zřejmé z textové části Odůvodnění v části uvádějící informace k výběru výsledné varianty (str.43)
v předmětném úseku R43. 
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Není přitom pravda, že „nedoporučení“ některé varianty zpracovatelem SEA na základě méně příznivého 
vlivu na některou z dílčích složek životního prostředí vylučuje navrhnout tuto variantu jako variantu 
výslednou, pokud jsou jiná kritéria příznivá a žádný z dotčených orgánů chránících veřejné zájmy tuto 
variantu nevyloučil. Konstatování týkající se hlediska dotčených orgánů vychází z výsledků projednávání 2. 
Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona, kdy se žádný z orgánů nevyjádřil k projednávaným 
variantám R43 negativně s výjimkou MŽP, které označilo za nepřijatelnou z hlediska ochrany ovzduší 
variantu D2-C „Obchvatovou“ (která byla z tohoto důvodu následně z dalšího výběru vyloučena). 

Tvrzení, že zpracovatel SEA „ignoroval klíčové otázky týkající se hlučnosti a prašnosti a dokonce své 
negativní stanovisko vydal i po nepřípustné manipulaci s těmito aspekty“ je nedoloženým subjektivním 
názorem. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou 
stavebního zákona. Jmenovitě k R43 je souhrnné vyhodnocení variantně vymezených koridorů (včetně vlivů 
na obyvatelstvo a ovzduší) uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“ 
dokumentace SEA (pro předmětný úsek konkrétně od str. 198), a to včetně shrnutí výsledků Vyhodnocení 
vlivů na veřejné zdraví (HIA), mj. z hlediska znečištění ovzduší a hluku. Dále je hodnocení jednotlivých vlivů 
ke všem posuzovaným variantám (opět ve členění podle vymezených úseků R43) uvedeno v tabulkové 
příloze 2.2 SEA dokumentace“ a dílčí hodnocení k záměru R43 v úseku Kuřim - Černá Hora od str.6 
tabulkové přílohy 1.1 oddílu A. V dokumentaci HIA, která je součástí dokumentace SEA, jsou vlivy na 
obyvatelstvo z hlediska znečištění a hlukové zátěže dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. 
„Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Návaznost jednotlivých úseků R43 mezi sebou a na síť silnic nižších tříd byla posuzována jako jedno z kritérií
a podmínek pro rozhodování, zohledňujících základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území, a to
z hledisek dopravně – inženýrských, garantovaných zpracováním této problematiky příslušnou 
autorizovanou osobou.

K napadené „nespecifické podpoře politickým orgánem Jihomoravským krajem“, která údajně nemá oporu 
ve stavebním zákoně, uvádíme, že dle § 7 odst. 2 stavebního zákona vydává ZÚR zastupitelstvo kraje (tedy 
orgán kraje), a to v samostatné působnosti. Návrh na vydání ZÚR s jejich odůvodněním předkládá 
zastupitelstvu kraje krajský úřad (§ 41 stavebního zákona). Je tedy zřejmá provázanost pořizování ZÚR jako 
výkonu státní správy, s následným vydáním ZÚR cestou samosprávného orgánu, a tedy že je třeba, aby 
pořizovatel ZÚR JMK jako „předkládající“ znal a v mezích právních předpisů a stanovisek dotčených orgánů 
zohledňoval vůli „politického orgánu“, neboť tento může případně ZÚR z důvodu „politického nesouhlasu“ 
nevydat. Zároveň však plyne z § 41 odst. 2 stavebního zákona zastupitelstvu kraje povinnost před vydáním 
ZÚR si ověřit, zda nejsou v rozporu s politikou územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů nebo
s výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem ministerstva.

„Nepravdivost“ dlouhodobé územní ochrany je subjektivním názorem podatele. Trasa byla v Územním 
plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace (dále jen „ÚPN VÚC BSRA“) jako 
nadřazené územně plánovací dokumentaci zakreslena a podle soudobých výkladů jako závazná uplatňována 
do územních plánů příslušných obcí jak jejich pořizovateli (vesměs okresními úřady a následně úřady obcí
s rozšířenou působností), tak nadřízenými orgány (ministerstvem pro místní rozvoj a krajským úřadem). 
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Zároveň byla v územně plánovacích i jiných podkladech předmětná rychlostní silnice nejen ověřována
v trase odpovídající ÚPN VÚC BSRA či v subvariantách, ale byla rovněž studována možnost jiných reálných 
řešení. Jak zpracovatelé Územní prognózy Jihomoravského kraje včetně zpracovatele SEA dokumentace
a Generelu dopravy, tak zpracovatelé Vyhledávací studie vedení R43 Boskovickou brázdou dospěli
k podpoře realizace trasy rychlostní silnice R43 v úseku mezi Troubskem a Kuřimí přes Brno – Bystrc. Dle 
uvedených územně plánovacích podkladů bylo komplexně prověřeno vedení rychlostní silnice R43 a byla 
potvrzena trasa rychlostní silnice R43 vedená v trase „německé dálnice“ dle ÚPN VÚC BSRA.

Na faktu, že příslušná územní ochrana pro tuto trasu byla dlouhodobě zajišťována v územních plánech 
většiny trasou dotčených obcí a to i z pozice KrÚ JMK jako nadřízeného orgánu územního plánování, nic 
nemění ani současné rozsudky Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) rušící některé územní plány (např. 
územní plán města Brna) v části vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R43 na základě výkladu ke způsobu 
vymezení trasy R43 a tím i její závaznosti v ÚPN VÚC BSRA odlišného od výkladu platného v době pořizování 
těchto územních plánů.

Je však třeba mít na zřeteli, že „dlouhodobá územní ochrana“ trasy R43 ve variantě „Německé“ je jen 
jednou z „doplňujících“ položek uvedených v rámci odůvodnění jejího výběru, přičemž ve srovnání
s výsledky vyhodnocení variant dle aplikovaných kritérií a podmínek pro rozhodování a se stanovisky 
dotčených orgánů jde o argument spíše podpůrný, nikoliv však zásadní či rozhodující. 

K bodu 15:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK -
viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Správnost hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje 
skutečnost, že zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel 
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) 
stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

V dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „dokumentace HIA“), která je součástí 
dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“. Vlivy na obyvatelstvo z hlediska 
hlukové zátěže jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice a charakterizace 
rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že z hlediska hlukové zátěže 
jsou varianty D2-A („Německá“) a D2-B (Malhostovická) příznivé.

V kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ (str. 55) dokumentace HIA je uvedeno: 
„Hlukové zatížení je v hodnocené oblasti mapováno v okolí stávající trasy silnice I/43 a podél silnic druhé 
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třídy II/377, II/379. Nejvýznamnější hlukovou zátěž oblasti představuje silnice I/43. Z navržených variant se
s oblastí zatíženou hlukem z rychlostní komunikace střetává přibližně polovina trasy návrhu D2-C, návrhy 
D2-A a D2-B jsou vedeny mimo tuto oblast. Napadenou formulaci „Komunikace odvede část dopravní 
zátěže z centra dotčených obcí…“ lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Text v položce 
„Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ na str. 7 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na následovné znění: 
„Komunikace odvede část dopravní zátěže z centra obcí dotčených hlukovou zátěží z dopravy (zejména obcí 
na nevyhovující silnici I/43), avšak nově se bude přimykat …“.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 19318/2011, ze dne 06.05.2011 tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že 
pochybil. Ve stanovisku uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno 
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona 
stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož 
součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů 
koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou
i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a o 
jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů 
připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k 
závěrům posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 
zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodu 16:

V podání je v tomto bodě (zřejmě chybně) uvedena varianta D2–A (což je označení pro variantu 
„Německou“), dále se však hovoří o variantě „Malhostovické“ a též z uvedeného čísla strany 7 a z citace 
textu dovozujeme, že se bod vztahuje k variantě D2-B („Malhostovické“).

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
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a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK -
viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Vlivy na ovzduší jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice
a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že hlediska 
znečištění ovzduší lze hodnotit riziko celkově jako nízké či přijatelné, a to ve všech variantách.

Koncepčním hlediskem se rozumí celkové pojetí v protikladu k pojetí dílčímu, lokálnímu, tedy vliv stavby 
jako celku v rámci širšího území, výsledné „vyvážení“ vlivů negativních (zde uváděné lokální zvýšení emisní 
zátěže v lokalitách, kde se trasa přibližuje obytné zástavbě) a pozitivních (snížení dopravní zátěže a s tím
i související emisní zátěže v některých obcích, zejména obcích při stávající nadměrně zatížené silnici I/43, 
kde vzhledem k dnešní blízkosti zástavby již mnohdy nelze realizovat technická opatření ke zlepšení 
situace).

Napadenou formulaci „Snížení emisní zátěže v zastavěných územích dotčených obcí“ lze v této souvislosti 
považovat za nepřesnou. Text v položce „Ovzduší“na str. 7 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na 
následovné znění: „Snížení emisní zátěže z dopravy v zastavěných územích obcí dotčených touto zátěží 
(zejména obcí na nevyhovující silnici I/43)“.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 19318/2011, ze dne 06.05.2011 tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že 
pochybil. Ve stanovisku uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno 
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 
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Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a o 
jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

K bodu 17:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů.

Není pravda, že by zpracovatel SEA „zcela rezignoval na posouzení koridoru vymezeného v ZÚR“. Koridory 
dopravní infrastruktury, tedy konkrétně i variantní koridory pro silnici R43, jsou v dokumentaci SEA popsány
a vyhodnoceny zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“, dále např. v podatelem 
citované příloze 1.1 – Koridory a plochy dopravní infrastruktury a příloze 2.2. – Hodnocení variantně 
vymezených koridorů. Jak je popsáno v úvodu kapitoly A.6, „hodnocení vlivů na životní prostředí je 
metodicky založeno na hodnocení variant v míře podrobnosti dané měřítkem ZÚR. Míra podrobnosti 
hodnocení jednotlivých vlivů odpovídá míře podrobnosti, v jaké je konkrétní jev (záměr) v rámci ZÚR 
definován nebo vymezen“. Je zjevné, že rovněž uváděná opatření SEA, formulovaná na základě tohoto 
hodnocení, mohou odpovídat pouze uvedené podrobnosti. K úrovni posuzování vlivů na životní prostředí
vlivů na veřejné zdraví ve vazbě na jednotlivé fáze těchto procesů se vyjádřila podrobněji KHS JMK v níže 
citovaném stanovisku.

Hodnocení SEA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

KHS JMK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19318/2011, ze dne 06.05.2011 uvedla, že „v rámci zpracování ZÚR
jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické 
rovině.Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také 
vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona
č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 
tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR 
podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 
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Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodům 18 a 19:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celková 
koncepce řešení. 

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. 
K napadené variantě „Malhostovické“ uvádíme, že vznikla v rámci procesu EIA, který probíhal od r. 2006
k rychlostní silnici R43 v úseku Kuřim – Svitávka, a to původně pro trasu v poloze „německé dálnice“. Na 
základě zjišťovacího řízení byl proces EIA doplněn o další dvě varianty (z nichž jedna odpovídá právě trase 
„Malhostovické“), pro které byla zpracována v červenci 2007 vyhledávací studie a následně v prosinci 2007 
zveřejněna dokumentace EIA. Tento proces probíhal (jak je zřejmé i z časových údajů) bez přímé vazby 
na proces pořizování ZÚR JMK. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla 
rychlostní silnice R43 řešena ve 2. úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách - variantě „Německá“ 
(D2-A), variantě „Malhostovická“ (D2-B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ 
(D2-D). Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivů ZÚR JMK 
na veřejné zdraví (tzv. HIA). Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování 
zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) 
zejména minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, 
dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním 
obsluhy území (zdrojová a cílová doprava).

Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). Zastupitelstvo 
Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010
doporučilo zvolit variantu „Německou“. Ve smyslu výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK 
upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona, tj. varianta „Malhostovická“ není nadále 
sledována.
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K bodům 21 a 22:

Tyto body jsou směřovány do oblasti vlivů na veřejné zdraví, které jsou v působnosti orgánů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví, konkrétně pak vůči zájmům Ministerstva zdravotnictví. Tento orgán v úvodu 
svého stanoviska č.j. 58012/2011-1/OVZ-30.0 ze dne 16.8.2011 specifikoval zmocnění dotčeného orgánu,
a to následujícím způsobem: 

„V oblasti ochrany veřejného zdraví je dotčeným orgánem krajská hygienická stanice. 

Uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci, v daném případě k Zásadám územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“), náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. 

Ministerstvo zdravotnictví dle ustanovení § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, řídí a kontroluje krajské 
hygienické stanice.“

K problematice uvedené v předmětných bodech podání dále Ministerstvo zdravotnictví ve výše uvedeném 
stanovisku uvádí:

 K bodu 21:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.

Odůvodnění:

MZ se vyjádřilo k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území z hlediska ochrany veřejného zdraví 
obsaženého v Návrhu ZUR. 

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona s tím, 
že v daném případě uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 
odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. KHS JMK. Druhá věta výrokové části stanoviska Ministerstva 
zdravotnictví byla zapracována ve smyslu ustanovení § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. 

Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán KHS JMK svým stanoviskem podpořilo stanovisko KHS JMK. 
Ministerstvo zdravotnictví v předmětném stanovisku uvádí skutečnosti uvedené v závěrech „Vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj“ a zejména z kapitoly „Hodnocení na veřejné zdraví“, resp. text uvedený
v předmětném bodě podání obce Jinačovice (viz výše) reflektuje na skutečnosti deklarované ve Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, příloze k oddílu A „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ s tím, že 
hodnocení zdravotních rizik je v kompetenci resortu ministerstva zdravotnictví. 

K části předmětného tvrzení související s posuzováním konkrétních záměrů směřuje podmínka č. 2 
stanovená (v souladu s ust. § 4 odst. 5 stavebního zákona) ve výrokové části stanoviska KHS JMK ke 2. 
Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20.07.2010 vydaného pod číslem jednacím 
6726/2009/BM/odb_HOK dle níž KHS JMK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území a z přílohy oddílu A 
této části 2. Návrhu ZÚR JMK, tj. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví. S tímto požadavkem se Ministerstvo 
zdravotnictví, jak je zřejmé z věty druhé výrokové části stanoviska MZ, ztotožnilo s předpokladem, že záměry 
vymezené v ZÚR JMK (tj. v krajské koncepci územního plánování) budou následně posuzovány v rámci 
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pořizování navazující územně plánovací dokumentace (na úrovni obcí) a na základě stavebně – technických 
parametrů specifikovaných v projektových dokumentacích pro následná řízení v rámci tzv. posuzování EIA 
dle zákona č. 100/2001 Sb. K posuzování jednotlivých záměrů v následných řízeních dle stavebního zákona 
(tzv. EIA) Ministerstvo zdravotnictví podotýká, že z dikce zákona č. 100/2001 Sb. mimo jiné vyplývá, že
u zákonem stanovených záměrů se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. 
oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 
tohoto zákona mimo jiné zabývat charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti a významnosti, 
rozsahem vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to
i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je 
zcela zásadní, že dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí být část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní 
prostředí je Ministerstvo zdravotnictví v případech naplňujících dikci ust. § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. 

 K bodu 22:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.

Odůvodnění:

Stanovisko MZ bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona s tím, že v daném případě 
uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona
č. 258/2000 Sb. KHS JMK. Druhá věta výrokové části stanoviska MZ byla zapracována ve smyslu ustanovení
§ 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

V rámci projednávání ZÚR nelze vzhledem k absenci údajů o konkrétních záměrech vlivy kvantifikovat
a provést porovnání se zákonnými limity, neboť ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo 
jiné stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení
§ 36 odst. 3 stavebního zákona v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování
a koordinují územně plánovací činnost obcí. Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje 
územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství 
obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a stanovuje alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje. 
Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině. Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje
s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Vlastní vyhodnocení se zabývalo celkovým 
řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako 
vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

K posuzování jednotlivých záměrů v následných řízeních dle stavebního zákona (tzv. EIA) Ministerstvo 
zdravotnictví podotýká, že z dikce zákona č. 100/2001 Sb. mimo jiné vyplývá, že u zákonem stanovených 
záměrů se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle 
přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 tohoto zákona mimo jiné 
zabývat charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti a významnosti, rozsahem vlivů vzhledem
k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající 
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stav životního prostředí v dotčeném území. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je zcela zásadní, že dle 
ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na 
veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví
v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování 
vlivů na veřejné zdraví.

Povinnost kvantifikovat vlivy konkrétních záměrů ani tyto vlivy u jednotlivých záměrů hodnotit nepřísluší 
Ministerstvu zdravotnictví, s výjimkou případů naplňujících dikci ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 
Sb.

Námitka města Kuřim (125)

Námitka města Kuřim, se sídlem Jungmannova 968, 664 34  Kuřim, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 54946/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/OÚPSŘ, 
se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání města Kuřim bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje 
podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené obce“) a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. Návrh 
ZÚR JMK) následující námitku: „plánované trasy severního obchvatu (D 35) s koridorem D18 čtyřproudé 
silnice I/43 Česká – Kuřim“.

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK při projednání podle § 37 stavebního zákona byl obchvat Kuřimi, silnice II/385, řešen 
ve variantách „Severní obchvat“ (D35-A), „Jižní obchvat s tunelem“ (D35-B) a „Severní obchvat 
optimalizovaný MŽP“ (D35-C). Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní prostředí je obsaženo 
ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivu 
ZÚR JMK na veřejné zdraví (tzv. HIA). Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování 
zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) 
zejména minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, 
dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním 
obsluhy území (zdrojová a cílová doprava). Na základě vyhodnocení předložených variant koridoru II/385 
Kuřim, obchvat z hlediska dopravně inženýrských kritérií, dopravní účinnosti, celkové koncepce řešení
s ohledem na předpokládané vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant 
doporučil jako výslednou variantu sledovat variantu „Severní obchvat“ (D35-A) v kombinaci s R43 
ve variantě „Bystrcké“ (D1-A) (viz str. 83 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK).

Při projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona uplatnilo u varianty „Jižní obchvat
s tunelem“ Ministerstvo dopravy nesouhlas se zařazením koridoru do silnic I. třídy, tj. do ploch a koridorů 
nadmístního významu. Odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje uplatnil nesouhlas se 
zařazením záměru do krajských silnic. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami
a doporučilo zvolit variantu „Severní obchvat“ (D35-A) s odůvodněním, že varianta „Severní obchvat“ 
umožňuje koncepčně a realizačně nezávislé řešení obchvatu města, v kombinaci s R43 ve variantě 
„Bystrcké“ (D1-A) pak pro regionální spojení Brno – Tišnov maximální účinnost s výrazným zklidněním 
dopravy na průjezdu Kuřimí. Ve smyslu výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven
k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona. 
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Odbor dopravy, Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ JMK OD) ve svém stanovisku
k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 
04.05.2011 vydaným pod zn. JMK 62304/2011 k námitce města uvedl:

Podatel požaduje vypustit severní obchvat města D35 a koridor D18 silnice I/43. Namítá, že dvoupruhová 
komunikace obchvatu má nízkou kapacitu. Toto řešení severního obchvatu akceptovalo MD a KrÚ JMK OD 
při řešení změny č. VIIIb ÚPN SÚ Kuřim na výslovnou žádost města. Podatel tedy namítá proti řešení, která 
sám inicioval a požadoval. 

Podatel srovnává intenzity dopravy v průjezdním úseku silnice II/385 s tím, že jižní obchvat odvede více 
dopravy. Už neuvádí srovnání na průjezdním úseku silnice II/386 a na silnici II/379, kde je dopravně 
účinnější severní obchvat. Dále namítá zamezení přepravní funkce Integrovaného dopravního systému JMK 
(IDS JMK). Tento argument je irelevantní, neboť sám podatel připouští snížení intenzit dopravy i při 
severním obchvatu na komunikacích využívaných IDS JMK. Podle textu má podání obsahovat dvě přílohy
s tím, že prvá - komparativní studie - bude dodána dodatečně. Druhá - návrh trasy obchvatu - má být 
součástí podání. Toto však ve skutečnosti žádnou přílohu neobsahuje. KrÚ JMK OD jsou známy dvě studie 
jižního obchvatu od společnosti HBH projekt na objednávku města. Není tedy ani zřejmé, které řešení 
podatel požaduje zapracovat. Podle ust. § 39 odst. 2 stavebního zákona (Nejpozději při veřejném projednání 
může každý uplatnit své připomínky a dotčené obce a zástupce veřejnosti námitky … K později uplatněným 
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží) nelze podání dodatečně upřesnit. 

Dále podatel požaduje "zakreslit a rozpracovat jižní variantu obchvatu". Jižní obchvat je nový prvek v silniční 
síti, na který nelze mechanicky přenést funkci severního obchvatu. Z hlediska širších vztahů není jižní 
obchvat jen variantou severního obchvatu. Jde o variantní řešení celé silniční sítě v oblasti mezi Brnem
a Tišnovem, v případě pojetí jižního obchvatu jako silnice I. třídy pak možná i území širšího. Toto řešení 
mělo být takto projednáváno, na což zástupce OD upozornil (upozorněno bylo město Kuřim – poznámka 
KrÚ JMK, OÚPSŘ) na projednávání studie jižního obchvatu Kuřimi již v listopadu 2008, následně pak ve 
stanovisku KrÚ JMK OD ke konceptu územního plánu Kuřimi v květnu 2009. Žádná dohoda v tomto smyslu 
není KrÚ JMK OD, jako neopominutelnému účastníku, známa. Není ani zřejmé, co podatel požaduje 
"rozpracováním" varianty. Při obecném chápání tohoto pojmu není "rozpracování" nějakého námětu 
předmětem řešení ZUR (viz §36 stavebního zákona). ZUR pouze mohou uložit zpracování územní studie. 

Vzhledem k přetrvávající neujasněnosti funkce jižního obchvatu v silniční síti a neurčitosti požadovaného 
řešení, nelze jižní obchvat zařadit do ZUR jako silnici II. nebo III. tř. Funkcí a stavebním řešením komunikace 
ani krajským silnicím neodpovídá.

Ze strany MD byl uplatněn požadavek na silniční koridor pro umístění čtyřpruhové komunikace, který město 
Kuřim nejdříve akceptovalo, ale následně požádalo o přehodnocení koridoru na dvoupruhové uspořádání. 
Město Kuřim touto změnou sledovalo především možnost vybudování MÚK na severním obchvatu a tím 
odvedení dopravy vyvolané průmyslovou zónou mimo komunikace procházející středem města. MD 
vyhovělo požadavku města a změnou ÚP VIII b. byl severní obchvat města nadále sledován ve 
dvoupruhovém uspořádání a takto byl předložen i v dokumentaci EIA pro vydání stanoviska MŽP.

K namítanému řešení severního obchvatu v provedení dvouproudové komunikace, které údajně nesplňuje 
normu ČSN 736101, uvádíme, že ZÚR JMK vychází z celkového konečného řešení komunikační sítě a pro tzv. 
Severní obchvat Kuřimi se uvažuje s vedením komunikace II. třídy. ZÚR JMK neřeší vlivy etapizace výstavby 
komunikační sítě (např. R43), toto bude případně předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. Z 
hlediska navrženého řešení a příslušného modelu dopravy komunikační sítě je nutno konstatovat, že dle 
ČSN 736101/Z1:

- navržená intenzita dopravy dle modelu pro rok 2030 je nižší, než hraniční intenzita pro dvoupruhové 
uspořádání (při kategorii S11,5 je max. intenzita cca 16.800voz/24hod) a tedy řešení je v souladu s ČSN 
736101/Z1 (tab 5)
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- navržené řešení odpovídá úrovni kvality dopravy C-D (pro sil. i a II. třídy), což znamená, že kapacita 
jízdního pásu ještě není dosažena (úroveň E) a tedy řešení je v souladu s ČSN 736101 (tab A.4-1).

K namítanému znemožnění rozvoje stávajících i plánovaných rekreačních ploch na území města uvádíme, že 
rekreační funkci v oblasti severně od města Kuřimi plní především masív Zlobice s přírodním areálem. Tento 
prostor obklopený lesy je přístupný pěšky a cyklostezkou z Kuřimi, osobními automobily z obce Lipůvka. 
Prostupnost z Kuřimi do krajiny v severním směru je přitom již v současné době omezena na průchod pod 
tělesem železniční vlečky. V prostoru mezi tělesem vlečky, fakticky ohraničujícím severní okraj města,
a Zlobicí (do kterého je vkládán „severní obchvat“) je krajina převážně zemědělského charakteru, 
pro kterou není ve stávajícím územním plánu města Kuřimi ani v konceptu nového územního plánu 
stanoveno specifikované rekreační využití. Zachování funkčnosti stávajícího pěšího a cyklistické napojení 
Kuřimi na rekreační oblast Zlobice je ve vztahu k „severnímu obchvatu“ (v ZÚR JMK navrženému jako 
dvouproudová komunikace) technicky řešitelné. Jedná se však o podrobnost, která není relevantní úrovni 
ZÚR a bude tedy řešena až v podrobnější dokumentaci.

Obdobně je Podlesí jako část města Kuřimi již dnes od vlastního města odděleno bariérou frekventované 
komunikace I. třídy, která vyvolává potřebu mimoúrovňových tras pro chodce a cyklisty. Toto fyzické 
oddělení komunikací fakticky nelze reálně eliminovat, avšak v rámci budování čtyřpruhové komunikace je 
možné nalézt (opět v podrobnosti nepříslušející ZÚR) takové technické řešení, které zajistí bezkolizní 
dopravní spojení Podlesí s ostatní částí města pro motorovou i cyklistickou a pěší dopravu. 

K námitkám týkajícím se velkého záboru zemědělského půdního fondu uvádíme, že zpracovatel SEA 
vyhodnotil varianty Severní obchvat a Jižní obchvat s tunelem z pohledu záboru ZPF jako přibližně
srovnatelné. Ve vztahu ke krajinnému rázu je jako varianta s nejvyšší intenzitou působení negativních vlivů 
hodnocena varianta Jižní obchvat s tunelem (viz textová část Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území , kap. A.6.2 „Popis a hodnocení variantních záměrů“ 2. Návrhu ZÚR JMK).

K námitce, že navržená silnice I/43 zasahuje do pásma hygienické ochrany vodního zdroje I. a II. stupně 
odbor životního prostředí, Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve svém stanovisku k připomínkám
a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 19.05.2011 k námitce 
obce uvedl cit.: „Ve vztahu k ochrannému pásmu vodního zdroje a umístění komunikace v tomto ochranném 
pásmu je nezbytné přezkoumání bližších podmínek rozhodnutí vodoprávního orgánu, kterým bylo toto 
ochranné pásmo vodního zdroje vymezeno, a současně vyhodnotit umístění komunikace ve vztahu
k možnosti ovlivnění zdroje. Vodní zákon sám o sobě v ustanovení § 30 umístění komunikace v ochranném 
pásmu nevylučuje. Činnosti ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje jsou 
vymezeny v opatření obecné povahy (podle předchozí právní úpravy - rozhodnutí), kterým bylo ochranné 
pásmo vyhlášeno.“

Vlivy na skladebné části ÚSES byly v hodnocení identifikovány v případě Jižního obchvatu s tunelem, který 
kříží osu nadregionálního biokoridoru, a u Severního obchvatu, který kříží regionální biokoridor. (viz textová 
část Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území , kap. A.6.2 „Popis a hodnocení variantních 
záměrů“). Výstupy z dokumentace SEA byly promítnuty do ZÚR JMK viz článek (101) textové části 2. Návrhu 
ZÚR JMK.

K námitkám směřujícím k „umístění“ MÚK Kuřim – východ do aktivní zóny záplavového území Q 100 
uvádíme v souladu se stanoviskem Odbor životního prostředí, Krajského úřadu Jihomoravského
k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 
19.05.2011, že umístění nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury není ve smyslu ustanovení
§ 67 odst. 1 vodního zákona v aktivní zóně záplavového území vyloučeno. Umístění bude upřesněno
v navazující územně plánovací dokumentaci. Tyto limity využití území nebudou ignorovány, jak je uváděno
v námitce, ale budou zohledněny v navazující územně plánovací dokumentaci a následně budou navržena 
technická řešení v dalších navazujících řízeních o umístění stavby. Z hlediska vlivu na ovzduší a obyvatelstvo 
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je jako varianta nejšetrnější hodnocena varianta Severní obchvat z důvodu trasování koridoru
v nejpříznivější poloze vůči obytné zástavbě. Tato varianta je doporučena rovněž hodnocením HIA.

K námitkám vztahujícím se k mimoúrovňové křižovatce Kuřim – východ, severnímu obchvatu
a nerespektování stávajících ploch občanské vybavenosti a zájmů Věznice Kuřim uvádíme, že ZÚR 
dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celkovou 
koncepci řešení. ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí 
umístění záměrů v měřítku 1:100 000, ve kterém jednotlivé parcely nejsou zobrazitelné. Územní plán 
následně zpřesňuje vymezení záměrů obsažených v ZÚR nad katastrální mapou včetně výčtu dotčených 
parcel. Předmětný záměr bude tedy následně upřesněn v rámci územního plánu Kuřim v podrobnějším 
měřítku.

K namítanému preferování zájmů jedné obce uvádíme, že věta „…že účelem tohoto návrhu je mimo jiné 
minimalizace negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci prioritně v prostoru Bystrce.“ Je vytržena
z kontextu. Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj
z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři 
pilíře udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu 
územních podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou 
Priority územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. 
Udržitelný rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není závislý 
pouze na možnosti či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na stav
a vývoj území je provedeno v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. podle vybraných sledovaných jevů 
obsažených v Územně analytických podkladech Jihomoravského kraje (dále jen ÚAP JMK). Do hodnocení 
jsou zahrnuty všechny hlavní tématické okruhy ÚAP tj. horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena 
životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, ZPF a PUPFL, veřejná dopravní a technická infrastruktura, 
sociodemografické podmínky, rekreace, hospodářské podmínky viz kap. C „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v ÚAP“ textové části Vyhodnocení vlivů 
ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.

Trasa R43 ve stopě tzv. německé dálnice zajišťuje nejen ochranu města Kuřim před tranzitní dopravou, ale 
napomáhá i rozdělení dopravy ze severu do dvou dopravních koridorů tj. do trasy R43 a do trasy stávající 
silnice I/43. Požadavek MD na územní ochranu pro rozšíření stávající silnice I/43 v úseku Česká – Kuřim 
vyplývá především z obavy, že nebude možné plynule realizovat celý úsek R43 od D1 Troubsko – Kuřim –
Černá Hora – Svitávka. Severní obchvat Kuřimi umožňuje etapovou výstavbu R43 a zároveň umožňuje 
rozdělení dopravního proudu ze severu do dvou dopravních koridorů. Požadavek na rozšíření stávající 
silnice I/43 na čtyřpruhovou směrově dělenou komunikaci vyplynul ze skokového nárůstu dopravy, který byl 
na stávající silnici I/43 vyvolán především rozvojem průmyslové zóny v Kuřimi a vznikem rozsáhlých ploch 
pro bydlení v městě Kuřimi a blízkém okolí. Z dopravních průzkumů vyplývá, že přibližně 80% dopravy na 
silnici I/43 tvoří zdrojová a cílová doprava do Brna a jen cca 20% dopravy je dopravou tranzitní. Intenzita 
dopravy ze severu do Brna má narůstající tendenci způsobenou především dojížděním obyvatel ze 
satelitních center za prací do Brna. Hlavním úkolem Ministerstva dopravy je zajistit plynulé převedení 
projíždějící dopravy ve směru sever – jih. Realizace R43 a severního obchvatu Kuřimi napomáhá snížení 
dopravy v centu města Kuřim.

K v závěru namítanému nedostatečnému zohlednění stávajícího využití území a zásad pro zachování 
udržitelného rozvoje území uvádíme, že udržitelný rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá 
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti či nemožnosti umisťování určitého druhu 
staveb. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na stav a vývoj území je provedeno v souladu s vyhláškou č. 500/2006 
Sb. podle vybraných sledovaných jevů obsažených v Územně analytických podkladech Jihomoravského 
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kraje (dále jen ÚAP JMK). Záměr obchvatu města Kuřim byl posouzen a vyhodnocen ve variantách 
podrobněji viz výše. Výsledné řešení ZÚR JMK bylo potvrzeno vydaným souhlasným stanoviskem 
Ministerstva životního prostředí ke 2. Návrhu ZÚR JMK vydané podle zákona 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, (stanovisko SEA) č.j.: 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011. 

Závěrem lze konstatovat, že námitky města Kuřimi proti severnímu obchvatu a koridoru čtyřpruhové silnice 
I/43 Česká – Kuřim jsou neopodstatněné a nelze jim vyhovět.

Námitky Statutárního města Brna (K128)

Námitky Statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 601 67  Brno, byly zaevidovány na 
podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 54996/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ.

Předmětné podání Statutárního města Brna bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené
v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Z hlediska věcného obsahu bylo v předmětném podání formulováno celkem dvacet tři samostatných 
námitek. Území, ke kterému se námitka vztahuje, je správní obvod Statutárního města Brna. Jednotlivé 
námitky byly vypořádány následovně:

1. námitka, požadující doplnit jednak do kap. B.1.1. „Rozvojová oblast OB3 Brno“ do bodu (19) pís. d) 
formulaci „…se zdůrazněním významu města Brna jako sídla mezinárodního významu, které v rámci svého 
správního území vymezuje plochy nadmístního významu zejména pro občanskou vybavenost, vědu
a výzkum, sport a rekreaci,…“ a jednak do kapitoly B.5. Území brněnské aglomerace do bodu (36) písmene 
b) text: „ Podporovat rozvoj města Brna jako hlavního sídla aglomerace, které vždy zahrnuje aktivity 
nadměstského a nadmístního významu.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Republikový a mezinárodní význam Statutárního města Brna je v ZÚR JMK uveden v článku (4) 
kap. A „Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území“. 

K požadavku doplnění kapitoly B.1.1 a B.5 textem týkajícím se vymezování ploch nadmístního významu
v rámci správního území Statutárního města Brna lze konstatovat, že Statutární město Brno ve smyslu 
stavebního zákona nemá legitimaci stanovovat v rámci územního plánu plochy nadmístního významu bez 
jejich předchozího vymezení v ZÚR JMK. Plochou nadmístního významu je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. h) 
stavebního zákona plocha, která „svým významem, rozsahem, nebo využitím ovlivní území více obcí nebo 
více městských částí na území hlavního města Prahy, popřípadě území více krajů“. 

Za plochy občanského vybavení, plochy pro vědu a výzkum a plochy pro rekreaci nadmístního významu pak 
nelze považovat ty, které svým významem plní funkce odpovídající pouze významu města ve struktuře 
osídlení.

Statutární město Brno je příslušné ve smyslu §5 stavebního zákona vykonávat působnost ve věcech 
územního plánování a rozhodovat v samostatné působnosti o územním rozvoji ve vlastním správním území 
(vyjma záležitostí, které spadají do kompetence dotčených orgánů chránících veřejné zájmy podle 
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zvláštních právních předpisů) a vymezit plochy pro občanskou vybavenost, vědu a výzkum, sport a rekreaci, 
případně i další aktivity, a to aktivity odpovídající charakteru krajského města ve struktuře osídlení, přičemž 
je v rámci vymezení ploch nutno respektovat výše uvedený § 2 odst. 1 písm. h) stavebního zákona. 
S ohledem na uvedené nelze návrh na doplnění textu do ZÚR JMK akceptovat.

2. námitka, ve znění: „Statutární město Brno požaduje jednoznačně specifikovat a blíže konkretizovat 
požadavky na uspořádání a využití území pro oblast Brněnské aglomerace a stanovit limity a etapy pro další 
rozvoj obcí v okolí Brna s ohledem na kapacitní možnosti stávající, příp. navrhované dopravní infrastruktury 
(str. 11, bod 36)“, se zamítá.

Odůvodnění:

ZÚR JMK vymezují území tzv. „Brněnské aglomerace“ na základě podrobnějšího prověření v územně 
plánovacím podkladu – v „Územní studii aglomeračních vazeb města Brna jeho okolí“, v níž byly řešeny 
vzájemné vazby města a jeho okolí. Uvedenou územní studii zadal Jihomoravský kraj ve spolupráci
s městem Brnem. Závěry studie formulují mimo jiné také doporučení směřující k zapracování výsledků 
řešení do ZÚR JMK. Zpracovatel ZÚR JMK doporučení akceptoval a zapracoval je. V ZÚR JMK je tedy 
obsaženo řešení společně dohodnuté Magistrátem města Brna a Krajským úřadem Jihomoravského kraje, 
odpovídající podrobnosti zásad územního rozvoje. 

K tvrzení, že: „ Obecné požadavky na uspořádání a využití území pro usměrňování územního rozvoje 
Brněnské aglomerace uvedené v návrhu ZÚR JMK, pouze převzaté z „Územní studie aglomeračních vazeb 
města Brna a jeho okolí“, nejsou dostatečným nástrojem pro usměrňování dalšího rozvoje obcí v okolí Brna“, 
lze konstatovat, že město Brno nekonkretizuje, v čem vidí nedostatečnost ZÚR JMK. K rozvoji obcí ve 
vymezeném území Brněnské aglomerace v rámci ZÚR JMK a usměrnění jejich rozvoje (stanovení limitů
a etap) lze uvést, že zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanovují zejména základní 
požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního 
významu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. h) stavebního zákona, a stanovují požadavky na jejich využití. ZÚR JMK 
stanovují v článku (35) území a dotčené obce Brněnské aglomerace a v článku (36) stanovují pro území 
Brněnské aglomerace požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování. Územní plán 
obce následně ve smyslu odst. 3 § 43 stavebního zákona v souvislostech a podrobnostech území obce 
zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje a zásadami 
územního rozvoje kraje. Na základě výše uvedeného je zřejmé, že ZÚR JMK stanovují požadavky na využití 
území Brněnské aglomerace v podrobnosti, která přísluší zásadám územního rozvoje ve smyslu stavebního 
zákona. 

3. námitka, ve znění: „Statutární město Brno požaduje stanovit limity a podmínky pro další rozvoj obcí
v okolí města Brna ve spádové oblasti Bílovice nad Svitavou, Adamov, Babice, Kanice, Řícmanice.“, 
se zamítá.

Odůvodnění:

Na koordinačním jednání dne 04.03.2011 k návrhu územního plánu Bílovic nad Svitavou bylo dohodnuto, že 
zpracovatel ZÚR JMK prověří vymezení oblastí, které ovlivňují dopravní zátěž na silnici II/374. Zpracovatel 
ZÚR JMK prověřil vymezení oblastí včetně plánovaného územního rozvoje obcí, které ovlivňují dopravní 
zátěž na silnici II/374 a závěry prověřovací dopravní studie „Dopravně urbanistický rozvoj a širší územní 
vztahy města Brna v oblasti Obřany – Maloměřice, Bílovice nad Svitavou a obcí spádujících k městu Brnu 
silnicí II/374“. Závěry prověření zpracovatele ZÚR JMK jsou v souladu se závěry uvedené územní studie: 
kapacita stávající silnice II/374 pro výhledové intenzity dopravy rozvoje obcí spádujících k městu Brnu je 
dostatečná a trasa obchvatu MČ Maloměřice – Obřany je nereálná v důsledku konfigurace terénu
a lokalizace chráněných území přírody a krajiny. 
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Nereálnost obchvatu potvrzuje také odbor dopravy KrÚ JMK jako dotčený orgán ve smyslu zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 
zákon), ve svém stanovisku č.j. JMK 62304/2011 ze dne 04.05.2011, ve kterém potvrzuje obtížnost 
vyhledání trasy obchvatu vedeného mimo sinici II/374. 

ZÚR JMK v kap. B.5 stanovují území Brněnské aglomerace podle Územní studie aglomeračních vazeb města 
Brna a jeho okolí z roku 2010, do řešeného území náleží i obce Bílovice nad Svitavou, Adamov, Babice, 
Kanice, Řícmanice, tedy obce spádující k městu Brnu silnicí II/374. Článkem (36) ZÚR JMK jsou pro plánování
a usměrňování územního rozvoje území Brněnské aglomerace stanoveny požadavky na uspořádání a využití 
území a úkoly pro územní plánování. Mezi zásadní požadavky na uspořádání a využití území patří prvořadě 
podpora restrukturalizace zastavěného území obcí před jeho rozrůstáním, usměrňování rozvoje sídelní 
struktury v duchu rozvoje sídelní dělby práce mezi Brnem a jeho aglomerací při posilování směrů kvalitně 
obsloužených hromadnou a individuální dopravou a ochrany území s vysokou hodnotou přírodního 
prostředí plnících funkci rekreačního zázemí aglomerace. 

Územní plán následně ve smyslu odst. 3 § 43 stavebního zákona v souvislostech a podrobnostech území 
obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a 
s politikou územního rozvoje. Z hlediska úkolů pro územní plánování stanovených v ZÚR je potřeba řešit 
zejména omezení rozšiřování zastavitelných ploch pro bydlení, případný nárůst těchto ploch podmínit 
podrobným průkazem jejich potřebnosti v souladu se stavebním zákonem s vazbou na územní, 
demografický a ekonomický potenciál sídla, který bude předpokladem územního rozvoje. Všechny uvedené 
podmínky by měly být zohledněny a prokázáno jejich splnění při vymezování nových zastavitelných ploch
v rámci pořizování územního plánu. 

4. námitka, ve znění: „Statutární město Brno požaduje stanovení limitů a podmínek pro další rozvoj obce 
Moravany.“, se zamítá.

Odůvodnění:

ZÚR JMK v kap. B.5 stanovují území Brněnské aglomerace podle Územní studie aglomeračních vazeb města 
Brna a jeho okolí z roku 2010, do řešeného území náleží i obec Moravany. Článkem (36) ZÚR JMK jsou pro 
plánování a usměrňování územního rozvoje území Brněnské aglomerace stanoveny požadavky na 
uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování. Mezi zásadní požadavky na uspořádání a využití 
území patří prvořadě podpora restrukturalizace zastavěného území obcí před jeho rozrůstáním, 
usměrňování rozvoje sídelní struktury v duchu rozvoje sídelní dělby práce mezi Brnem a jeho aglomerací při 
posilování směrů kvalitně obsloužených hromadnou a individuální dopravou a ochrany území s vysokou 
hodnotou přírodního prostředí plnících funkci rekreačního zázemí aglomerace. Z hlediska úkolů pro územní 
plánování je potřeba řešit zejména omezení rozšiřování zastavitelných ploch pro bydlení, případný nárůst 
těchto ploch podmínit podrobným průkazem jejich potřebnosti v souladu se stavebním zákonem s vazbou 
na územní, demografický a ekonomický potenciál sídla, který bude předpokladem územního rozvoje. 

Přitom je nutno přihlédnout zejména k Územní studii aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí, ATELIER 
ERA – sdružení architektů Fixel a Pech, březen 2010, která v rámci Brněnské aglomerace vymezuje pro 
jednotlivé sektory území rozvojové podmínky. Obec Moravany patří do oblasti podmíněného rozvoje sídelní 
struktury bez přímé vazby na železniční IDS označené H1; pro ni jsou stanoveny jako rozvojové podmínky 
zejména dořešení dopravní obsluhy individuální dopravou (přeložka silnice III/15276 a její napojení na I/52 
prostřednictvím MÚK Moravanská, rekonstrukce silnice I/52 (v ulici Vídeňská v Brně) a zajištění technické 
obsluhy území (rozšíření Vírského oblastního vodovodu, dořešení odkanalizování území). Jejich zohlednění 
je podmínkou dalšího rozvoje obcí. Výše uvedené podmínky by měly být zohledněny a prokázáno jejich 
splnění při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci pořizování územního plánu.
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5. námitce, ve znění: „Statutární město Brno požaduje jednoznačnou specifikaci pojmu “jevy schvalované –
protipovodňová oblast“ (výkres I.2, a stanovení konkrétních, územně definovaných podmínek, které
z vymezení tohoto jevu pro území vyplývají.“, se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Do ZÚR JMK jsou zapracovány pojmy uvedené v Plánu hlavních povodí ČR, v Plánu oblasti povodí Dyje
a Plánu oblasti povodí Moravy. Požadovaná specifikace pojmu „protipovodňová oblast“ vychází z „Plánu 
oblasti povodí Dyje“, který je oborovým dokumentem nadmístního významu v oblasti ochrany proti 
povodním, schváleným Zastupitelstvem Jihomoravského kraje v roce 2009. 

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK je protipovodňová ochrana zapracována podle rozsahu území, přičemž se jedná
o „jednotlivé prioritní oblasti“ vymezené na území Jihomoravského kraje v Plánu oblasti povodí Dyje podle 
závazné části Plánu hlavních povodí ČR bodu 2.3.3, a to: 

- Prioritní oblast č. 5 „Rekonstrukce suchých nádrží (poldrů) a řízených inundací pod vodním díle 
Nové Mlýny“,

- Prioritní oblast č. 6 „Zvýšení retence soutoku Moravy a Dyje“,

- Prioritní oblast č. 9 „Protipovodňová opatření v povodí Svratky po soutok se Svitavou

V textové části ZÚR JMK v kap. „Protipovodňová ochrana“ v bodě (178) – (180) je uvedena specifikace
a upřesnění, charakterizující vazbu vymezené protipovodňové ochrany na výše uvedené prioritní oblasti
v podrobnosti odpovídající podrobnosti zásad územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona
a předpisů souvisejících. S ohledem na uvedené lze v případě potřeby podrobnější specifikace pojmů 
vycházet z Plánu oblasti povodí Dyje. 

ZÚR JMK specifikují také požadavky na uspořádání využití území a následující úkoly pro územní plánování, 
resp. pro územní plány, a to:

„a) Zpřesnit a vymezit plochy a koridory protipovodňových opatření v součinnosti se správci sítí a dopravní 
infrastruktury s ohledem na limity využití území, především u PO1 s EVL a PO v povodí Dyje, u PO2 s EVL
a PO v povodí Dyje a Moravy, u PO3 s EVL a PO v povodí Svratky, ……..

b) Zajistit územní koordinaci a ochranu ploch a koridorů v ÚPD dotčených obcí.

c) V ÚPD obcí vymezit a respektovat stanovená záplavová území, zejména jejich aktivní zóny.“

Požadované stanovení konkrétních (podrobnějších), územně definovaných podmínek, které z vymezení 
protipovodňové ochrany pro území vyplývají, směřuje nad rámec podrobnosti zásad územního rozvoje. 
Tyto požadavky lze řešit v rámci územních plánů obcí a konzultovat s orgány ochrany před povodněmi
a správci toků. Skutečnost, že konkrétní (podrobnější) podmínky nejsou součástí ZÚR JMK, neomezuje ani 
realizaci protipovodňových opatření, ani nebrání podání žádosti o dotace. Na základě uvedeného bylo 
požadované vyjasnění pojmů zapracováno do části Odůvodnění ZÚR JMK.

6. námitka, ve znění: „Statutární město Brno požaduje do výkresu I.2. Zásady uspořádání území kraje a do 
výkresu I.4. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření doplnit poldr – suchou nádrž Ostopovice
a poldr – suchou nádrž Chrlice–Holásky a dále grafické značky pro umístění poldrů v povodí Svratky podle 
Studie protipovodňových opatření na území Jihomoravského kraje (např. poldry Radešínská Svratka, Skryje 
na Loučce.)“, se zamítá.
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Odůvodnění:

„Protipovodňová ochrana Přízřenice, Chrlice, Modřice“ je součástí oborového dokumentu „Plán oblasti 
povodí Dyje“, který byl schválen v roce 2009 jako významný koncepční dokument vodního hospodářství pro 
oblast Dyje pro období let 2010 – 2015 jako součást protipovodňových opatření v prioritní oblasti č. 9. 
V plánu oblasti povodí Dyje jsou v části D, v tabelárním přehledu TD 4,1B „Opatření na ochranu území před 
extrémními vodními stavy – záměry navrhovatelů“, uvedeny studie řešící: Brněnské Ivanovice, Holásky 
Studie Brno – XXIV. úsek LB (Kaštanová - dálnice D2), dále Modřice, Holásky Studie Brno - XXV. úsek LB 
(Dálnice D2 - ČOV) a protipovodňové opatření poldr Chrlice, vše bez bližší specifikace. Protipovodňové 
opatření v k.ú. Chrlice je součástí ZÚR JMK (byť bez konkrétních specifikovaných opatření) v rámci 
protipovodňové oblasti PO3 a je tedy v rámci 2. Návrhu ZÚR JMK řešen. Protipovodňová ochrana Přízřenice, 
Chrlice, Modřice bude na základě Plánu povodí Dyje prosazována k realizaci dle potřeby obcí. 

Poldr Ostopovice do Plánu povodí Dyje zahrnut není, tato skutečnost však neomezuje ani jeho realizaci, ani 
nebrání podání žádosti o dotace. S ohledem na to, že Plán povodí Dyje je dokument, který navrhuje celý 
systém opatření týkajících se plánování v oblasti vod, nepreferujeme začlenění jeho některých vybraných 
částí bez dalších souvislostí do ZÚR JMK. 

Poldr Radešínská Svratka je na území kraje Vysočina, ke které nemá Jihomoravský kraj kompetence rámci 
řešení ZÚR JMK. 

Obec Skryje na Loučce je součástí plochy pro protipovodňová opatření nadmístního významu PO3, ve které 
budou protipovodňová opatření dále zpřesněna v rámci územního plánu. 

Do ZÚR JMK jsou zapracovány závěry Plánu hlavních povodí ČR a Plánu oblasti povodí Dyje a Plánu oblasti 
povodí Moravy v podrobnosti zásad územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona. ZÚR JMK vymezují
v textové části v bodě (178) plochy a koridory PO1-PO15 pro protipovodňová opatření nadmístního 
významu (veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření) na území Jihomoravského kraje. 
Statutárního města Brna se týká protipovodňová ochrana stanovená v ZÚR JMK v ploše PO3. 

ZÚR JMK vymezují plochu PO3 protipovodňových opatření zobrazením v grafické části ZÚR JMK ve výkresu 
I.2. a dále specifikují její územní identifikaci s přesností na správní území jednotlivých obcí v rámci 
jednotlivých ORP a katastrálních území dle článku (215). V rámci vymezené plochy lze uplatňovat realizaci 
různých protipovodňových záměrů.

ZÚR specifikují také požadavky na uspořádání využití území a následující úkoly pro územní plánování
v článku (180). 

7. námitka, ve znění: „V tabulce VPS a VPO Protipovodňová ochrana identif. kód VPS a VPO PO Jednotlivá 
prioritní oblast č. 9 – Protipovodňová opatření v povodí Svratky po soutok se Svitavou je město Brno 
dotčené, proto město Brno požaduje doplnit výčet katastrálních území.“, se zamítá.

Odůvodnění:

V tabulce VPS a VPO Protipovodňová ochrana identif. kód VPS a VPO PO Jednotlivá prioritní oblast č. 9 jsou 
zapracovány závěry Plánu hlavních povodí ČR a Plánu oblasti povodí Dyje a Plánu oblasti povodí Moravy
v podrobnosti zásad územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona. Součástí oborového dokumentu 
„Plán oblasti povodí Dyje“ je v jeho části Dprotipovodňová ochrana Přízřenice, Chrlice, Modřice jeho části D,
v tabelárním přehledu TD 4,1B „Opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy – záměry 
navrhovatelů“, jsou uvedeny studie řešící: Brněnské Ivanovice,Holásky Studie Brno - XXIV.úsek LB 
(Kaštanová - dálnice D2), dále Modřice, Holásky Studie Brno - XXV.úsek LB (Dálnice D2 - ČOV)
a protipovodňové opatření poldr Chrlice, vše bez bližší specifikace. Protipovodňové opatření v k.ú. Chrlice je 
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součástí ZÚR JMK (byť bez konkrétních specifikovaných opatření) v rámci protipovodňové oblasti PO3 a je 
tedy v rámci 2. Návrhu ZÚR JMK řešeno. Protipovodňová ochrana Přízřenice, Chrlice, Modřice, která 
zohledňuje i situaci protipovodňových opatření Tuřanského potoka (dle Generelu odvodnění města Brna), 
bude na základě Plánu povodí Dyje prosazována k realizaci dle potřeby obce. K.ú. Tuřany nebude s ohledem 
na uvedené do ZÚR JMK doplněno. 

8. námitce, ve znění: „Statutární město Brno požaduje, aby PZ2 - Průmyslová zóna Tuřany byla v plném 
rozsahu vymezena jako územní rezerva.“, se vyhovuje.

Odůvodnění:

Ve 2. návrhu ZÚR JMK navrhované plochy nadmístního významu smíšené výrobní PZ1 a PZ2 v k.ú. Tuřany 
jsou součástí Územně analytických podkladů města Brna a projednaného konceptu nového Územního plánu 
města Brna. Plocha PZ2 je dlouhodobě sledovaným záměrem prověřeným územní studií „Urbanistická 
studie rozvojových zón letiště Brno – Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice“ (Kovoprojekta Brno, 2006). V 
ZÚR JMK byla předmětná plocha kladně prověřena z hlediska územně plánovacího, z hlediska vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí (SEA) i z hlediska vlivů na veřejné zdraví (HIA). 

S ohledem na požadavek města Brna k 2. návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 39 stavebního zákona bude 
navrhovaná plocha smíšená výrobní PZ2 v k.ú. Tuřany zapracována do ZÚR JMK následovně: plocha PZ2 
bude z návrhové plochy smíšené výrobní změněna na územní rezervu návrhové plochy smíšené výrobní 
označené jako PZR2.

9. námitka, ve znění: „Statutární město Brno souhlasí s vymezením PZ1 - Rozvojová zóna letiště Brno-Tuřany
a s vymezením uzemní rezervy pro umístění smíšených výrobních ploch nadmístního významu CT Park Brno-
South Šlapanice - PZR1 za podmínky, že budou do ZÚR JMK doplněny závazné jednoznačné podmiňující 
investice do dopravní a technické infrastruktury nezbytné pro rozvoj jednotlivých zón.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území 
kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména 
plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro 
rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady územního rozvoje 
mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití 
nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití (dále 
jen "územní rezerva"). Ve smyslu odst. 1 písm. h) § 2 stavebního zákona je plochou nadmístního, která svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí.

Návrhová plocha PZ1 a plocha PZR1 v územní rezervě byly prověřeny ve 2. Návrhu ZÚR JMK na základě 
detailnějšího prověření územní studií „Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno – Tuřany, 
Černovická terasa a Šlapanice“ (Kovoprojekta Brno, 2006). V ZÚR JMK byly předmětné plochy kladně 
prověřeny z hlediska územně plánovacího, z hlediska vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)
i z hlediska vlivů na veřejné zdraví (HIA). 

V rámci podrobnosti zásad územního rozvoje ve smyslu stavebního zákona a předpisů souvisejících 
stanovuje 2. Návrh ZÚR JMK v kap. M. „Stanovení pořadí změn v území (etapizace)“ v bodě (225) podmínky 
přednostní realizace koridorů dopravní infrastruktury u navrhovaných ploch smíšených výrobních PZ1 –
Tuřany letiště Sever a PZ2 – Tuřany, letiště Jih. 

Požadavek námitky znamená detailnější stanovení závazných jednoznačně podmiňujících investic 
do dopravní a technické infrastruktury nezbytných pro rozvoj jednotlivých zón, a tím směřuje nad rámec 
podrobnosti zásad územního rozvoje a nad rámec výše uvedeného pojmu „nadmístní význam“. Požadované 
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doplnění je předmětem následného zpřesnění zásad územního rozvoje v územním plánu ve smyslu § 43 
odst. 2 stavebního zákona. 

10. námitka, ve znění: „Statutární město požaduje u ploch smíšených výrobních nadmístního významu 
doplnit požadavky na jejich využití tak, aby v nich bylo možné v navazující ÚPD obcí kombinovat plochy pro 
výrobu a skladování s plochami komerce a plochami pro dopravu, a stanovit podmínky pro zajištění územní
koordinace v ÚPD obcí.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Požadavek námitky směřuje k výkladu § 11 Plochy výroby a skladování a §12 Plochy smíšené výrobní dle 
vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
vyhláška). Dle odst. (1) § 12 vyhlášky je stanoveno, že „Plochy smíšené výrobní se obvykle samostatně 
vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter území není účelné jeho členění například na plochy výroby
a skladování, plochy dopravní a technické infrastruktury, ploch těžby nerostů a plochy specifické.“ 
Z uvedeného lze dovodit, že kombinovat plochy pro výrobu a skladování s plochami pro dopravu v plochách 
smíšených výrobních je možné. K části požadavku uvádějícím „plochy komerce“ lze konstatovat, že
s ohledem na to, že stavební zákon ani předpisy související nespecifikují pojem „plochy komerce“, nelze se
k požadavku námitky v této jeho části vyjádřit. 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v plochách smíšených výrobních stanovují ZÚR JMK 
požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování v článku (183), dle bodů a) až c). Je 
kladen důraz jednak na ochranu předmětných ploch, jednak na minimalizaci negativních vlivů na životní 
prostředí v podrobnosti zásad územního rozvoje, a to v bodech b) a c). 

S ohledem na uvedené je požadované „stanovení podmínek pro zajištění územní koordinace obcí“ již 
obsaženo ve 2. návrhu v ZÚR JMK, a to v podrobnosti, kterou zásady územního rozvoje umožňují, s důrazem 
na podmínku, že nedojde k nepřijatelnému zvýšení imisí a hlukové zátěže obyvatel. 

11. námitka, ve znění: „Statutární město Brno požaduje, aby ZÚR JMK vymezily významné rozvojové plochy 
nadmístního významu pro rekreaci, volný čas, turistický ruch.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Pro zpracování 2. Návrhu ZÚR JMK byly využity podklady dle přílohy 2 Zadání ZÚR JMK, přičemž významným 
územně plánovacím podkladem byly Územně analytické podklady Jihomoravského kraje (dále jen ÚAP 
JMK), které obsahují záměry nadmístního významu kraje zohledňující záměry převzaté převážně z územně 
analytických podkladů pořízených a předaných obcemi s rozšířenou působností, ve smyslu § 29 stavebního 
zákona. Plochy požadované v námitce nejsou obsaženy ani v ÚAP Statutárního města Brna, ani nebyl 
městem Brnem předán žádný jiný podklad, který by požadované plochy specifikoval a vymezoval. 

S ohledem na uvedené lze konstatovat, že pořizovateli ZÚR JMK není znám žádný územně plánovací ani jiný 
podklad, na základě kterého by bylo možné vymezit v ZÚR požadované plochy nadmístního významu určené 
pro rekreaci, volný čas a turistický ruch v rozvojové oblasti Brno (OB 3). 

12. námitka, ve znění: „Statutární město Brno požaduje doplnit do návrhu řešení jižní větev horkovodu na 
území města Brna z Bosonoh směrem do výtopny v Novém Lískovci a do Kohoutovic.“, se zamítá.

Odůvodnění:

2. Návrh ZÚR JMK vymezil koridor nadmístního významu (i jako VPS) TE 42 horkovod z elektrárny Dukovany 
na území města Brna pouze pro jeho severní větev (z Bosonoh do Králova Pole, přes Bystrc). V platném 
Územním plánu města Brna (ÚPmB) je zakreslena i jižní větev horkovodu (z Bosonoh směrem do výtopny
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v Novém Lískovci a do Kohoutovic). ZÚR JMK prověřily, s ohledem na podrobnost, kterou umožňují zásady 
územního rozvoje, jako koridor nadmístního významu (i jako VPS) TE 42 horkovod z elektrárny Dukovany 
vymezený na území města Brna až po místo, kde dochází k jeho větvení (v MČ Bosonohy). Vymezení trasy 
vedení severní a jižní větve i případných dalších částí horkovodu je úkolem Územního plánu města Brna. 

S ohledem na to, že zásady územního rozvoje vymezují pouze koridory nadmístního významu, byla ze ZÚR 
JMK odstraněna severní větev koridoru TE 42 horkovodu z elektrárny Dukovany z místa v MČ Bosonohy 
severním směrem (z Bosonoh do Králova Pole, přes Bystrc). 

13. námitka, ve znění: „Statutární město Brno požaduje dořešit napojení plochy pro transformační stanici 
TE16 – TS 400/110 kV; TR Brno, Moravany (k.ú. Dolní Heršpice) na stávající síť 400 kV – vymezit koridor pro 
elektrické vedení 400 kV a plochu TE16 posunout mimo komunikaci.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Transformační stanici TE16 – TS 400/110 kV je umístěna do území grafickou značkou. Měřítko výkresu 
(1:100 000) neumožňuje z důvodu čitelnosti, aby značky byly vždy v těžišti plochy, ke které se vztahují. 
Námitkou požadované vedení sítě 400 kV je ve výkresu zakresleno. Je vyznačeno ve 2. Návrhu ZÚR JMK ve 
výkresu I.2. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu a ve výkresu II. 2 Koordinační výkres. 

14. námitka, ve znění: „Statutární město Brno požaduje doplnit do ZÚR JMK komunikaci propojující budoucí 
R43 z Bystrce k VMO – I/42, tzv. „přehradní radiálu“, a zařadit ji jako státní silnici II/384.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Odbor dopravy KrÚ JMK ve svém stanovisku k předmětné námitce po projednání 2. Návrhu ZÚR JMK
s veřejností ve smyslu § 39 stavebního zákona uvádí, že „Přehradní radiála je dnes krajskou silnicí II/384
a toto uvádět do ZÚR JMK je nadbytečné. Silnici II. třídy nelze zařadit jako státní silnici. Tam, kde koncept 
Územního plánu města Brna navrhuje R43 v „bystrcké“stopě, je propojení R43 a VMO navrhováno jako 
silnice I. třídy (ve shodě s dokumentací DHV ČR, 2006, o kterou se opírá odůvodnění námitky), námitka však 
požaduje v tomtéž koridoru silnici II. třídy. K zařazení silnice do I. třídy je potřeba souhlasu Ministerstva 
dopravy. Námitka je nesrozumitelná, nelze jí proto vyhovět. 

S ohledem na to, že námitka požaduje zařazení tzv. „přehradní radiály“ jako silnice II třídy, přičemž tato 
silnice již v současné době silnicí II. třídy je, nelze námitce vyhovět. 

15. námitka, ve znění: „Statutární město Brno požaduje doplnit do ZÚR JMK úsek komunikace II/380 mezi 
D1 a VMO – I/42 (ulice Průmyslová na Černovické terase) jako přestavbu komunikace krajského významu na 
budoucí čtyřpruhovou komunikaci.“, se zamítá.

Odůvodnění:

V ZÚR JMK je zapracována silnice v ulici Průmyslové, která je do 2. Návrhu ZÚR JMK zapracována v celém 
úseku mezi D1 a VMO ve stávajícím stavu s napojením do navrhovaného a dosud nerealizovaného VMO. 
Odbor dopravy KrÚ JMK ve svém stanovisku k předmětné námitce po projednání 2. Návrhu ZÚR JMK
s veřejností ve smyslu § 39 stavebního zákona uvádí: „… Jedná se z větší části o stávající městskou 
komunikaci, doplnění nové komunikace by se týkalo úseku v překročení D1 (návaznost na koridor D41) a 
v úseku budoucího VMO (k MÚK Průmyslová)…“. V závěru stanoviska odboru dopravy se konstatuje, že 
požadavek námitky není v rozporu se ZÚR, neboť ty ho nijak nevylučují. V ZÚR JMK byl zohledněn stávající 
stav silnice v ulici Průmyslové v úseku D1 – VMO, další řešení ulice Průmyslové je předmětem zpracování 
Územního plánu města Brna
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16. námitka, ve znění: „Statutární město Brno požaduje doplnit do ZÚR JMK státní silnice III. třídy. Na území
města Brna se jedná zejména o propojení II/152, I/52 a JZT v trase Modřice – Brno-Přízřenice a Moravany, 
jehož součástí jsou tzv. „Mosty Moravanská“.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Řešení silnic III. třídy není s ohledem na jejich funkci předmětem řešení ZÚR JMK, jak bylo uvedeno již ve 
schváleném Zadání ZÚR JMK v bodě e) bodě e) kde se mimo jiné uvádí jako požadavek pro zpracování ZÚR 
JMK: „dobudování rychlostních silnic, silnic I. a II. třídy na území kraje zakotvený do Generelu dopravy JMK
a do oborového dokumentu Generel krajských silnic“. Odbor dopravy KrÚ JMK, jako dotčený orgán v rámci 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK s veřejností ve smyslu § 39 stavebního zákona k předmětné námitce uvádí, 
že v podání je „konkretizováno propojení II/152 – I/152 – Jihozápadní tangenta včetně Mostů Moravanská“,
a „Samotné mosty Moravanská pak ztrácejí na významu požadavkem města Brna na lokalizaci veřejného 
logistického centra v jiné lokalitě než u stávajícího kontejnerového terminálu, jednalo by se pak v jejich 
případě pouze o napojení rozvojové zóny Přízřenice –Dolní Heršpice a dvou sousedních obcí Moravany
a Modřice“. 

Požadované řešení je úkolem pro Územní plán města Brna, a to zejména v případě, kdy dochází ze strany 
města Brna ke zpochybňování lokalizace veřejného logistického centra v Horních Heršpicích. 

17. námitka, ve znění: „Statutární město Brno požaduje doplnit do ZÚR JMK i další státní silnice III. třídy jako 
jsou obchvaty uvnitř Brna nadměstského významu – obchvat Žebětína – III/3842, obchvat Obřan (dříve 
II/374) a propojení Ořechovská – Bohunická (II/374 a III/15275).“, se zamítá.

Odůvodnění:

Na základě Generelu krajských silnic jsou obchvaty městských částí vedeny jako silnice III třídy místního 
významu. Silnice III. třídy s ohledem na jejich funkci nejsou předmětem řešení ZÚR JMK viz námitka 6.3. 
Situace jmenovaného obchvatu MČ Maloměřice-Obřany byla řešena územní studií, kterou zadal 
Jihomoravský kraj v roce 2007, trasa obchvatu však nebyla nalezena. K argumentaci města Brna, že silnice 
nemohou být bez vyřešení v ZÚR JMK řešeny v územním plánu, uvádí odbor dopravy KrÚ JMK, jako dotčený 
orgán, po společném jednání ve smyslu § 39 stavebního zákona, že „nevidí důvod, proč by v rámci území 
jediné MČ (např. Žebětín) nemohla být v Územním plánu města Brna vymezena územní rezerva pro obchvat 
silnice III. tř., která je navíc v generelu krajských silnic vedena jako úsek místního významu“. S ohledem na 
uvedené nebudou požadované silnice III. tř. do ZÚR JMK doplněny. 

18. námitka, ve znění: „Statutární město Brno nesouhlasí s vymezením veřejného logistického centra (D51)
v jižní části města; požaduje vymezit veřejné logistické centrum u letiště Brno – Tuřany.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Politika územního rozvoje ČR, schválená usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.7.2009, ukládá vymezit v oblasti 
Brněnska veřejné logistické centrum (dále VLC) celostátního významu, předpokládá se zapojení do evropské 
sítě logistických center. VLC bylo do 2. návrhu ZÚR JMK zapracováno s ohledem na výše uvedenou PÚR 
2008 jako plocha D64 dle článku (64), lokalizace VLC vyplynula z Územně analytických podkladů (dále jen 
ÚAP) města Brna a na základě podkladů předaných od města Brna pro účely ZÚR JMK. 

V ÚAP města Brna je uveden záměr: 

„Logistika – Plochy podle PÚR ČR 2008

Veřejné logistické centrum Brno D51 

Veřejné logistické centrum Brno (Brno, Horní Heršpice, Dolní Heršpice) – 15,3 ha
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pozn. Stávající plochy logistického centra + nové plochy“

Výše uvedený záměr VLC je uveden jako plocha D51 ve výkresu záměrů ÚAP Statutárního města Brna
v oblasti Horních Heršpic. 

ZÚR JMK na základě uvedeného podkladu stanovuje následující požadavky pro VLC v kap. D.1.4 Logistika
v bodech (122) a (123), kde jsou uvedeny úkoly pro územní plánování – pro územní plán Statutárního města 
Brna, a to:

a) „Zpřesnit a vymezit koridor s ohledem na jeho funkci a minimalizaci negativních vlivů na obytnou 
zástavbu. V rámci ÚPD města Brna, případně dalších dotčených obcí dořešit obsluhu logistického centra, 
včetně jeho připojení na nadřazenou silniční síť 

b) Zajistit územní koordinaci a ochranu plochy v ÚP města Brna“. 

S ohledem na námitku Statutárního města Brna a na námitky zástupce veřejnosti Pěkný jih o.s., podanou
v rámci projednání 2. Návrhu ZÚR JMK s veřejností ve smyslu § 39 stavebního zákona, byl návrh VLC, který 
je ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezený v textové části ve článku (124) a v grafické části jako plocha D64, 
přeřazen do územní rezervy až do doby prověření definitivní lokalizace VLC. 

19. námitka, ve znění: „Statutární město Brno požaduje v návrhu řešení vyznačit všechny terminály IDS, 
které se budou realizovat s přestavbou ŽUB a výstavbou SJD a budou souviset s železničními nádražími či 
zastávkami (např. Lesná, Olomoucká, Vídeňská, apod.).“, se zamítá.

Odůvodnění:

2. Návrh ZÚR JMK zahrnuje přestavbu ŽUB a SJKD v článku (116) až (119) a stanovuje požadavky 
pro uspořádání území a úkoly pro územní plánování. 

Úkolem pro územní plánování je pro ŽUB dle článku (117: „a) Zpřesnit plochy a koridory související
s přestavbou železničního uzlu Brno na území města Brna v Územním plánu města Brna.“ a pro SJKD je dle 
článku (119): „a) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru Severojižního kolejového diametru v ÚPD 
města Brna“. 

Námitkou požadované terminály IDS jsou v ZÚR JMK obsaženy jako součást přestavby ŽUB a výstavby SJKD
a s ohledem na podrobnost zásad územního rozvoje. 

V ZÚR JMK jsou dále zmíněny Terminály Integrovaného dopravního systému v části Odůvodnění v kap. 
C.4.1.5 Integrovaný dopravní systém v článcích (126) a (128), přičemž v ZÚR JMK jsou jmenovitě uvedeny 
jen ty z terminálů na území Brna, které byly samostatně předány městem Brnem v rámci poskytnutí 
podkladů pro účel ZÚR JMK. S ohledem na podrobnost zásad územního rozvoje nebudou doplněny 
terminály IDS do ZÚR JMK. Na základě výše uvedených podmínek, které ZÚR JMK stanovují, budou 
terminály IDS řešeny v Územním plánu města Brna. 

20. námitka, ve znění: „Statutární město Brno požaduje vyznačit v ZÚR JMK, ve Výkrese ploch a koridorů 
nadmístního významu, letiště Medlánky.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Stávající letiště Medlánky je obsaženo v ZÚR JMK, je lokalizováno ve výkresu II.2. Koordinační výkres. 
Námitka směřuje ve prospěch ZÚR JMK. 
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21. námitka, ve znění: „Statutární město Brno požaduje vyznačit v Koordinačním výkrese ochranné pásmo 
letiště Brno-Tuřany dle územního rozhodnutí o ochranném pásmu č.j. OÚSŘ 834/93/Z/Ko ze dne 1. 9. 1993.“, 
se zamítá.

Odůvodnění:

Stávající ochranné pásmo letiště Brno – Tuřany je vyznačeno v ZÚR JMK v grafické části Odůvodnění ve 
výkresu č. II.2. Koordinační výkres. Námitka směřuje ve prospěch ZÚR JMK.

22. námitka, ve znění: „Statutární město Brno požaduje zpřesnit vymezení regionálního ÚSES na území 
města Brna dle aktuálního stavu (tj. dle konceptu Územního plánu města Brna).“, se zamítá.

Odůvodnění:

ZÚR JMK prověřily a zohlednily ÚSES nadmístního významu, vytvářející systém ploch a koridorů procházející 
územím Jihomoravského kraje s cílem zajistit koncepční provázanost a věcnou návaznost částí ÚSES na 
území kraje. Koridory a plochy regionálního a nadregionálního ÚSES zapracované do ZÚR JMK vycházejí
z Generelu regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje (Ageris, 2003) a dalších 
podkladů uvedených v Zadání ZÚR JMK. ZÚR JMK zároveň stanovují v kap. H.1 požadavky na koordinaci 
ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ostatních ploch a koridorů, 
včetně částí ÚSES v článku (218). 

Ve smyslu odst. (3) § 43 stavebního zákona je ustanoveno, že územní plán v souvislostech a podrobnostech 
území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje 
kraje a s politikou územního rozvoje, z uvedeného ustanovení vyplývá, že ZÚR JMK stanoví koridory ÚSES 
nadmístního významu (regionální a nadregionální), které pak zpřesní Územní plán města Brna ve smyslu již 
zmíněného odst. (3) § 43 stavebního zákona dle pokynů uvedených v ZÚR JMK. Lze dodat, že
v projednaném konceptu Územního plánu města Brna nejsou koridory ÚSES zatím závazně schváleny a není 
ani závazně zajištěna návaznost na sousední obce. Námitce nelze s ohledem na uvedené vyhovět.

23. námitka, ve znění: „Statutární město Brno požaduje upravit text „Úkoly pro územní plánování“ (textová 
část str. 83) „pro biokoridory dodržet lokalizaci biokoridoru dle vydaných ZÚR JMK – vymezený biokoridor ve 
zpřesněných hranicích se musí nacházet v celém svém rozsahu uvnitř vymezeného koridoru dle ZÚR JMK“, se 
zamítá.

Odůvodnění:

Stavební zákon ukládá ve smyslu § 36 v zásadách územního rozvoje vymezit plochy a koridory nadmístního 
významu a stanovit požadavky na jejich využití. Pokyn v ZÚR JMK ke zpřesnění biokoridoru ÚSES v územním 
plánu je řešen v článku (189), který stanoví: „- pro biokoridory: dodržet lokalizaci biokoridoru dle vydaných 
ZÚR JMK – vymezený biokoridor ve zpřesněných hranicích se musí nacházet v celém svém rozsahu uvnitř 
vymezeného koridoru dle ZÚR JMK“. Koridor v zásadách územního rozvoje vymezuje maximální plochu, 
kterou může územní plán zpřesnit, aniž přesáhne její vnější rozměr. Postupem uvedeným podatelem, kdy 
by územní plán v rámci „zpřesnění“ nerespektoval biokoridor ÚSES dle ZÚR JMK, by byl územní plán
v rozporu se ZÚR JMK. 

Námitka obce Malínky (K129)

Námitka obce Malínky, se sídlem Malínky 75, 683 33  p. Nesovice, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 19.4.2011, pod č.j. JMK 54896/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, 
se zamítá.
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Odůvodnění:

Předmětné podání obce Malínky bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím a zástupce 
veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně musí být vymezeno 
území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Severní varianta obchvatu obce silnice I/50 na katastrálním území obce 
Malínky. V případě realizace návrhu severní varianty přeložky silnice I/50 (obchvat obce) by došlo zastavení 
možnosti rozvoje obce.“

Obchvat silnice I/50 Brankovice – Kožušice – hranice kraje byl, v rámci 2. Návrhu ZÚR JMK projednávaného 
ve smyslu § 37 stavebního zákona, řešen ve dvou variantách – D25-A „Severní obchvat“ a D25-B „Jižní 
obchvat“. Na základě vypořádání stanovisek uplatněných dotčenými orgány nebyla vypuštěna žádná
z variant. 

S ohledem na malou podrobnost řešení ZÚR JMK a z toho důvodu i složitého rozhodování o výběru varianty, 
bylo vyhodnoceno jako nejvhodnější a následně zastupitelstvem kraje doporučeno, aby do dokumentace 
pro veřejné projednání ve smyslu § 39 stavebního zákona byly vymezeny územní rezervy pro obě varianty 
obchvatu. Tím bylo umožněno jejich další podrobné prověření ve spolupráci se Zlínským krajem, jehož cílem 
je zapracovat výsledné a dohodnuté řešení jak do aktualizace ZÚR JMK, tak případně do aktualizace ZÚR 
Zlínského kraje. 

Z výše uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK není vymezen koridor pro realizaci záměru přeložky 
silnice I/50, který by umožňoval realizaci přeložky komunikace, ale jsou zde vymezeny pouze územní rezervy, 
jako ochrana území před tím, aby zde byly realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí 
využití pro přeložku. Dle § 36 stavebního zákona mohou zásady územního rozvoje vymezit územní rezervy 
jakožto plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, přičemž jejich dosavadní využití nesmí 
být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití.

Pro následující období je tedy úkolem územního plánování na krajské úrovni podrobné prověření koridorů 
územních rezerv pro silniční dopravu a jejich případné upřesnění, nikoliv příprava realizace přeložky. Tomu 
odpovídá i závěr z pracovního jednání, které se konalo dne 13.04.2011 v Brně za účasti zástupců 
Jihomoravského kraje, Zlínského kraje, dotčených orgánů a dotčených obcí (Brankovice, Malínky, Kožušice, 
Koryčany, Střílky): Jihomoravský kraj ve spolupráci se Zlínským krajem nechá zpracovat územní studii, která 
bude obsahovat řešení severního i jižního obchvatu (včetně dopadů na možnosti dalšího urbanistického 
rozvoje jednotlivých obcí, napojení města Koryčany na silnici I/50 mimo zastavěné území obce Střílky a včetně 
předpokládaného dopravního zatížení jednotlivých tras) a na základě posouzení vhodnosti řešení bude 
provedena aktualizace ZÚR obou krajů. Aby do doby uskutečnění výběru výsledné varianty nedošlo 
ke znemožnění realizace prověřovaného obchvatu, budou v ZÚR JMK ponechány obě územní rezervy – jak pro 
jižní, tak i pro severní obchvat silnice I/50.

Dotčený orgán, tj. Ministerstvo dopravy ČR (dále jen „MD“), neuplatnil při projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK 
ve smyslu § 37 stavebního zákona žádný požadavek k tomu, která varianta obchvatu má být v dokumentaci 
pro veřejné projednání vybrána. K předmětné námitce pak MD sdělilo, že „s námitkou nesouhlasí
a požaduje ponechat územní rezervu pro severní i jižní variantu přeložky silnice I/50 do doby prověření jižní 
varianty a sladění se ZÚR Zlínského kraje, kde je navržena severní varianta“. Toto stanovisko dotčeného 
orgánu je respektováno i tímto rozhodnutím a výše uvedené odůvodnění obsahuje již konkrétní postup 
pro budoucí prověřování využití vymezovaných územních rezerv.

Pokud se týká v námitce popisované nemožnosti rozvoje obce a skutečnosti, že obec nemá ve svém 
katastru jiné vhodné rozvojové území než to, ve kterém je situován záměr realizace obchvatu, nelze se
k řešení této problematiky objektivně postavit. Obec Malínky nemá platnou územně plánovací dokumentaci
a nelze tedy ověřit, do jaké míry se jedná o prokazatelně závažné ovlivnění reálných záměrů na rozvoj obce
a do jaké míry jen o účelové zdůvodnění záporného stanoviska obce k severnímu obchvatu. 
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Námitka města Olešnice (K140)

Námitka města Olešnice, se sídlem náměstí Míru 20, 679 74  Olešnice, zaevidovaná na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011 pod č.j. JMK 55056/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, 
se zamítá. 

Odůvodnění:

Předmětné podání města Olešnice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 39 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Dotčená obec uplatnila proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „2. Návrh 
ZÚR JMK“) následující námitku: „Rychlostní komunikace R43 je nezbytnou dopravní cestou, jejíž nejstarší 
varianta, která se dokonce dočkala částečné realizace v terénních úpravách a realizací mostů, je 
plánována už od 30. let minulého století. V našem regionu nikdo nepochybuje o správnosti této varianty,
a proto nás překvapil návrh, který vede trasu přes náš katastr. Se znalostí terénních a přírodních 
podmínek v plánované trase, by tato varianta zjevně nikdy nemohla být realizována z důvodu obtížnosti
a nákladů. Také jsme nikde nenašli návaznost trasy v plánování Pardubického kraje.“

Z věcného hlediska je předmětné podání námitkou dotčené obce. Z textu § 39 odst. 2 stavebního zákona 
jednoznačně vyplývá, že určené subjekty mohou podat námitky proti návrhu zásad územního rozvoje. 
Předmětná námitka však nesměřuje proti 2. Návrhu ZÚR JMK, nýbrž v jeho prospěch. Úprava řízení
o zásadách územního rozvoje v § 39 až § 42 stavebního zákona, ani subsidiárně účinná úprava opatření 
obecné povahy v § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „správní řád“), výslovně neřeší způsob procesního vypořádání uplatněných námitek. Výkladem smyslu 
těchto zákonných ustanovení však lze dospět pouze ke třem alternativám: buď se námitce vyhovuje, nebo 
se námitka zamítne, anebo se námitce vyhovuje pouze částečně, přičemž ve zbylé části se zamítne. Pokud 
se tedy námitce uplatněné proti návrhu zásad územního rozvoje vyhovuje, ať už zcela nebo částečně, pak 
dojde k úpravě námitkou napadené části návrhu. Naopak, v případě námitky, která se zamítne, k úpravě 
námitkou napadené části návrhu nedojde. Námitka, která směřuje ve prospěch návrhu zásad územního 
rozvoje, nenaplňuje svůj kontradiktorní účel očekávaný § 39 odst. 2 stavebního zákona, a proto je v rozporu 
se smyslem tohoto ustanovení. Námitce, která směřuje ve prospěch návrhu zásad územního rozvoje nelze 
vyhovět, protože na jejím základě nedojde k úpravě námitkou napadené části návrhu. Z tohoto důvodu se 
taková námitka zamítá a odůvodnění tohoto rozhodnutí směřuje k prokázání shody namítaného návrhu
s obsahem 2. Návrhu ZÚR JMK. 

2. Návrh ZÚR JMK neobsahuje návrh koridoru R43, který by zasahoval do správního území města Olešnice. 
Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byl koridor R43 vymezen ve směru od obce Svitávka přes město Velké Opatovice, 
protože varianta trasování přes město Olešnice byla oproti navržené trase vyhodnocena jako méně vhodná. 
Předmětná námitka města Olešnice tedy fakticky nesměřuje proti 2. Návrhu ZÚR JMK, nýbrž v jeho 
prospěch.
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NÁMITKY ZÁSTUPCŮ VEŘEJNOSTI:

Námitky zástupce veřejnosti Ing. J. T. (A26)

Námitky zástupce veřejnosti Ing. J. T., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, byly zaevidovány na 
podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 59356/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ.

Předmětné podání zástupce veřejnosti Ing. J. T. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také 
„dotčené obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Z hlediska věcného obsahu bylo v předmětném podání formulováno celkem osm samostatných námitek. 
Tyto námitky se vztahují ke správnímu území Statutárního města Brna, konkrétně k záměru přestavby 
železničního uzlu Brno (dále také „ŽUB“). Jednotlivé námitky jsou samostatně odůvodněny a obsahují 
komentáře ke studiím, které byly zpracovány v souvislosti s návrhem přestavby ŽUB. K výpisům z těchto 
studií uvedeným v odůvodnění námitek, které nejsou předmětem řešení zásad územního rozvoje ve smyslu 
stavebního zákona, protože se týkají například analýzy finanční udržitelnosti, analýzy rizik apod., se 
odůvodnění tohoto rozhodnutí nezabývá. Jednotlivé námitky byly vypořádány následovně:

1. námitka, požadující multikriteriální posouzení variant modernizace ŽUB s hlavním nádražím v odsunuté 
poloze a dle návrhu občanské koalice Nádraží v centru, dle podkladů použitých pro multikriteriální analýzu 
zpracovanou Fakultou dopravní ČVUT a společností CityPlan spol. s r. o. včetně pozdějších aktualizací, se 
zamítá.

Odůvodnění: 

Poloha nového osobního nádraží je dlouhodobě sledována a prověřována. Řešením návrhu přestavby ŽUB 
dle návrhu občanské koalice Nádraží v centru a jeho srovnáním s materiály města Brna a analýzami Fakulty 
dopravy ČVUT a společnosti CityPlan se zabýval také Krajský úřad Jihomoravského kraje, naposledy v roce 
2010. Řešení ŽUB navrhované občanskou koalicí „Nádraží v centru“ a jeho porovnání s návrhem řešení 
osobního nádraží v odsunuté poloze, je pouhým nástinem řešení, které vykazuje již z hlediska nadmístního 
významu zásadní nesrovnalosti. Především ve vztahu k celorepublikovému řešení, například začlenění VRT 
do území (v tzv. střední poloze – vstup do města ze západního směru), ale i ve vztahu k regionálnímu řešení 
(vkládání nových a dosud nikým neprověřených stop do území – jako např. Komárov – letiště, apod.). 

Řešení přestavby ŽUB bylo prověřováno jak v platném Územním plánu města Brna, tak i v konceptu nového 
Územního plánu města Brna, který se v současné době připravuje. Řešení, které je součástí 2. Návrhu ZÚR 
JMK, se ztotožňuje s výsledky podrobnějšího prověření přestavby ŽUB v obou územních plánech města Brna
a přebírá je do ZÚR JMK.

Ve smyslu § 36 stavebního stanovují ZÚR JMK základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání 
území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití, 
zejména ploch nebo koridorů pro veřejně prospěšné stavby a zároveň v nadmístních souvislostech zpřesňují
a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich 
naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí.
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V případě řešení přestavby ŽUB a návrhu nové polohy a řešení osobního železničního nádraží, 
lokalizovaného ve správním území Statutárního města Brna, koordinuje ZÚR JMK zejména celkové řešení 
ŽUB, tzn. vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, jejichž součástí je napojení na celostátní
a krajské železniční trati, zejména navrhované vysokorychlostní trati (dále jen „VRT“), nově navrhované 
železniční trati (např. navrhovaná Přerovská trať) a návrh Severojižního kolejového diametru včetně jeho 
zapojení do nového nádraží. Naproti tomu základní koncepce rozvoje města, ochrana jeho hodnot, jeho 
plošné a prostorové uspořádání, vymezení zastavitelných ploch, stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití (tzn. řešení funkčních ploch) včetně stanovení polohy nového osobního 
nádraží na území města Brna v rámci ploch a koridorů vymezených ZÚR JMK a systémů technické
a dopravní infrastruktury je v souladu s ust. § 43 odst. 1 stavebního zákona plně v kompetenci Statutárního 
města Brna a jím připravovaného nového územního plánu. 

Řešení přestavby ŽUB včetně vymezení ploch a koridorů nadmístního významu je považováno pro potřeby 
ZÚR JMK za dostatečně prověřené jak KrÚ JMK tak městem Brnem a dalšími studiemi a analýzami, a proto
v rámci zpracování ZÚR JMK již nebude zajišťováno další multikriteriální hodnocení. Tím není dotčena 
možnost zpracování dalšího posouzení, bude-li shledána jeho potřeba pro budoucí podrobné řešení.

2. námitka, požadující, aby v ZÚR JMK byly zachovány plochy pro železniční dopravu v úseku Horní Heršpice 
– odb. Židenice, přes současné hlavní nádraží, v současnosti používané pro železniční dopravu, se zamítá.

Odůvodnění:

Z ustanovení § 36 stavebního zákona vyplývá vztah mezi celorepublikovou, regionální a místní úrovní 
územně plánovací dokumentace. ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů tak, že obec 
nemůže ve svém územním plánu vymezit rozvojové plochy nadmístního významu, které v nadřazené 
územně plánovací dokumentaci obsaženy nejsou. Obec je však oprávněna vymezit ve svém územním plánu 
rozvojové plochy místního významu volně, dle svého uvážení.

Funkční vymezení ploch místního významu na území Statutárního města Brna není předmětem řešení ZÚR 
JMK, řešením funkčních ploch se zabývá Územní plán města Brna, který je oprávněn dle § 43 stavebního 
zákona stanovit základní koncepci rozvoje území města, ochrany jeho hodnot a jeho plošného
a prostorového uspořádání.

3. námitka, požadující, aby v ZÚR JMK byly jako plochy pro železniční dopravu vyznačeny plochy potřebné 
pro modernizaci ŽUB podle návrhu OK NCV s nádražím v centrální poloze, se zamítá. 

Odůvodnění:

V případě řešení přestavby ŽUB a návrhu nové polohy a řešení osobního železničního nádraží, 
lokalizovaného ve správním území Statutárního města Brna, koordinuje ZÚR JMK zejména celkové řešení 
ŽUB, tzn. vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, jejichž součástí je napojení na celostátní
a krajské železniční trati, zejména navrhované vysokorychlostní trati (dále jen „VRT“), nově navrhované 
železniční trati (např. navrhovaná Přerovská trať) a návrh Severojižního kolejového diametru včetně jeho 
zapojení do nového nádraží. Naproti tomu základní koncepce rozvoje města, ochrana jeho hodnot, jeho 
plošné a prostorové uspořádání, vymezení zastavitelných ploch, stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití (tzn. řešení funkčních ploch) včetně stanovení polohy nového osobního 
nádraží na území města Brna v rámci ploch a koridorů vymezených ZÚR JMK a systémů technické
a dopravní infrastruktury je v souladu s ust. § 43 odst. 1 stavebního zákona plně v kompetenci Statutárního 
města Brna a jím připravovaného nového územního plánu. 

Řešením návrhu přestavby ŽUB dle návrhu občanské koalice Nádraží v centru a jeho srovnáním s materiály 
města Brna a analýzami Fakulty dopravy ČVUT a společnosti CityPlan se zabýval také Krajský úřad 
Jihomoravského kraje naposledy v roce 2010. V případě návrhu řešení ŽUB občanské koalice „Nádraží
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v centru“ a jeho porovnáním s návrhem řešení osobního nádraží v odsunuté poloze se u řešení občanské 
koalice jedná o pouhý nástin řešení, které vykazuje již z hlediska nadmístního významu zásadní 
nesrovnalosti jak s celorepublikovým řešením, příkladně začlenění VRT do území (v tzv. střední poloze –
vstup do města ze západního směru), tak i regionálním řešením (vkládání nových a dosud nikým 
neprověřených stop do území – jako např. Komárov – letiště, apod.). 

Funkční vymezení ploch na území Statutárního města Brna není předmětem řešení ZÚR JMK, řešením 
funkčních ploch se zabývá Územní plán města Brna, k řešení funkčních ploch je v tomto případě 
kompetentní orgán územního plánování Statutárního města Brna. Dále viz odůvodnění námitky č. 1.

Nové osobní železniční nádraží je lokalizováno ve vzdálenosti cca 700 m jižněji od stávajícího osobního 
železničního nádraží. S ohledem na to, že nové osobní nádraží je lokalizováno v Územním plánu města Brna 
včetně komplexního vybavení v souvislosti s autobusovým nádražím a propojením se Severním kolejovým 
diametrem a městskou hromadnou dopravou ve městě Brně, lze konstatovat, že poloha nového osobního 
nádraží nebude mít negativní dopad na občany Jihomoravského kraje dojíždějící do Brna. 

4. námitka, požadující, aby v návaznosti na námitku 1 a 2 byla sledována tzv. „střední var. VRT“, se zamítá.

Odůvodnění:

PÚR 2008 stanovuje v kap. 5.2 v části Železniční doprava – Koridory vysokorychlostní dopravy úkol pro 
územní plánování, a to „Zohlednit závěry, vyplývající ze splněného úkolu pro ministerstva a jiné ústřední 
správní orgány“. Ministerstvo dopravy ČR reguluje trasy koridorů VRT na základě studie, která řeší trasy 
vysokých rychlostí na území celé České republiky (autor studie je IKP CE a Sudop), a tím zajišťuje 
provázanost koridoru VRT v rámci celé ČR. Požadovaná tzv. „střední varianta VRT“ je součástí návrhu řešení, 
které předkládá občanské koalice „Nádraží v centru“. V případě návrhu řešení ŽUB občanské koalice 
„Nádraží v centru“ a jeho porovnáním s návrhem řešení osobního nádraží v odsunuté poloze se projevilo, že
u řešení občanské koalice se jedná o pouhý nástin řešení, které vykazuje již z hlediska nadmístního významu 
zásadní nesrovnalosti s celorepublikovým řešením, právě také začlenění VRT do území v tzv. střední poloze 
(vstup do města ze západního směru), které není v souladu s trasováním VRT předkládaným Ministerstvem 
dopravy. S ohledem na uvedené, a s ohledem na nesoulad řešení VRT (ve střední poloze)
s celorepublikovým řešením, nelze námitce v ZÚR JMK vyhovět. 

5. námitka, požadující, aby byla detailně prověřena kapacita tramvajové sítě v případě realizace ŽUB
s hlavním nádražím v odsunuté poloze, se zamítá. 

Odůvodnění:

Funkční vymezení ploch a kapacit tramvajové dopravy na území Statutárního města Brna není předmětem 
řešení ZÚR JMK, řešením funkčních ploch a kapacitou městské hromadné dopravy se zabývá Územní plán 
města Brna, případně další podrobnější podklady Statutárního města Brna. Kompetentním orgánem 
územního plánování pro řešení funkčních ploch pro dopravu a stanovení kapacit tramvajové dopravy, jako 
problematiky místního významu ve městě Brně, je Statutární město Brno. 

6. námitka, požadující, aby bylo ve vazbě na námitku č. 5 prověřeno, zda je MHD životaschopná
i bez vybudování severojižního kolejového diametru, se zamítá.

Odůvodnění:

Prověření kapacit městské hromadné dopravy na území Statutárního města Brna není předmětem řešení 
ZÚR JMK, prověřováním kapacity městské hromadné dopravy se zabývá Územní plán města Brna, případně 
další podrobnější podklady Statutárního města Brna. 
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7. námitka, požadují, sledovat SJKD variantně – s prověřením možnosti napojení na břeclavskou
a jihlavskou trať a v obou základních variantách přestavby ŽUB – v odsunuté poloze a poloze centrální, se 
zamítá.

Odůvodnění:

Do ZÚR JMK byla zapracována varianta SJKD, která byla prověřována v souvislosti s přestavbou ŽUB
v konceptu nového Územního plánu města Brna a dalších podkladech, kterými jsou např. Studie 
proveditelnosti SJKD a zejména její aktualizace (zhotovitel CityPlan, 2011) s osobním nádražím v odsunuté 
poloze, kterou zadal Jihomoravský kraj. Cílem SJKD je zajistit kvalitní obsluhu do centra města Brna do 60 
minut ve směru severojižním, který je z hlediska hromadné osobní dopravy ve výhledu značně zatížen. 
Prověření dalších variant – větví SJKD na břeclavskou a jihlavskou trať zatím nebylo provedeno, proto nelze 
tyto varianty zapracovat do ZÚR JMK. Dále dodáváme, že jedinou variantou přestavby ŽUB v ZÚR JMK je 
varianta s osobním nádražím v odsunuté poloze, která je detailně prověřena a dlouhodobě sledována. 

8. námitka, požadující, prověřit propustnost ŽUB s hlavním nádražím v odsunuté poloze, zejména co se týká 
úrovňových křížení a protisměrných jízd a z hlediska připravenosti na předpokládaný nápor dopravy z VRT. 
Je požadováno prověření, zda je takto koncipovaný uzel schopen pojmout reálné navýšení osobní vlakové 
dopravy, vysokorychlostní dopravy a nákladní dopravy s výhledem minimálně 50 let, se zamítá.

Odůvodnění:

Řešením návrhu přestavby ŽUB se zabýval také Krajský úřad Jihomoravského kraje naposledy v roce 2010
v souvislosti s kritikou propustnosti zhlaví u varianty odsunutého nádraží. Po předložení a kontrole výstupů 
výpočtů propustnosti zhlaví ve variantě nádraží v odsunuté poloze bylo po vyjasnění některých aspektů 
posouzení konstatováno, že vyhovují. Lze doplnit, že propustností zhlaví se zabýval v rámci rezortního 
posouzení porovnání variant ŽUB odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Problematika 
financování přestavby ŽUB není předmětem řešení ZÚR JMK ve smyslu stavebního zákona.

Námitka zástupce veřejnosti TOP Bučovice, o. s. (K011)

Námitka zástupce veřejnosti TOP Bučovice, o. s., se sídlem Ždánská 609, 685 01 Bučovice, zastoupené 
předsedkyní Mgr. S. R, zaevidovaná na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 12.04.2011 
pod č.j. JMK 51082/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění: 

Předmětné podání zástupce veřejnosti TOP Bučovice, o. s. bylo vyhodnoceno jako námitka 
splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky 
proti návrhu zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím 
(dále také „dotčené obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být 
odůvodněné a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Zástupce veřejnosti uplatnil proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. 
Návrh ZÚR JMK“) následující námitku: „Požadujeme, aby v rámci přípravy návrhu zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje byl vyhledán optimální koridor pro přeložku silnice I/50, a to jako skutečný ochvat 
města Bučovice pro tranzitní dopravu. Požadujeme, aby byly důsledně respektovány požadavky Evropské 
unie na dopravu a ochranu životního prostředí.“ 

Koridor D24 – I/50 Bučovice, přeložka – vymezený ve 2. Návrhu ZÚR JMK je součástí spojení Brno – Holubice 
– Uherské Hradiště – hranice ČR/Slovensko a mezinárodního tahu E50. Silnice je významnou osou napojující
a obsluhující východní oblasti kraje a střední část Pomoraví. Vymezený koridor vychází ze záměru přeložky 
silnice I/50 dlouhodobě drženého v územně plánovací dokumentaci města Bučovice, který je rovněž 
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zanesen v Generelu dopravy Jihomoravského kraje (únor 2006) jako územně plánovacím podkladu,
zpracovaném ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a řešícím komplexní návrh rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury
v kraji s návrhem priorit. Ve smyslu § 185 odst. 4 stavebního zákona byla prověřena aktuálnost tohoto 
územně plánovacího podkladu, data o Generelu byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

Pokud nahlédneme do historie, tak s přeložením silnice I/50, která v současné době prochází středem 
města a vytváří nebezpečné dopravní kolize, se uvažovalo již ve směrném územním plánu Bučovic z r. 1971, 
přeložená trasa byla navržena podél toku Litavy. Rovněž schválený územní plán velkého územního celku 
„Brněnské sídelní regionální aglomerace“ (schválen usnesením vlády ČSR č. 64 dne 13.03.1985, platný do 
01.01.2010) měl pro stavbu nazvanou „Bučovice, obchvat“ v grafické části vymezen koridor pro přeložku 
silnice podél toku Litavy. S touto trasou také počítal koncept územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) 
Bučovice z r. 1991. Při jeho projednání se část občanů vyjádřila k vedení komunikace nesouhlasně. 

Na základě požadavků občanů město iniciovalo pořízení dopravní studie. V roce 1992 Dopravoprojekt Brno 
vypracoval studii, v níž byly navrženy čtyři trasy, tři byly situovány podél toku Litavy a jedna obcházela 
město po jižním okraji. V průběhu let 1992 – 1993 byly trasy projednány s dotčenými orgány státní správy, 
přičemž při porovnání variant se přihlíželo zejména k hlediskům urbanistickým, vodohospodářským a 
k problematice ŽP. Studie jednoznačně prokázala technickou a ekonomickou náročnost úplného obchvatu 
města a potvrdila reálnost původního návrhu s tím, že výsledné řešení bylo upraveno odsunem železniční 
trati v prostoru Vícemilice, který umožňuje oddálení trasy I/50 od obytné zástavby.

Tato vybraná varianta byla zapracována do ÚPN SÚ Bučovice schváleného v r. 1995 a je nadále držena
i v dosud platném Územním plánu města Bučovice (schváleném v roce 2005). V r. 1997 zpracovala firma 
Dopravoprojekt Brno dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby „Silnice I/50 Bučovice“, která odpovídala 
řešení obsaženému v ÚPN SÚ Bučovice. K ní byla zpracována dokumentace hodnocení vlivů stavby na 
životní prostředí (podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí), k dokumentaci 
MŽP vydalo souhlasné stanovisko z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí. 

Protože v rámci projednání Zadání ZÚR JMK žádný z dotčených orgánů ani Město Bučovice neuplatnily
k řešení dopravy v prostoru města Bučovice žádné požadavky, byl ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezen koridor 
přeložky silnice I/50 vycházející z Generelu dopravy Jihomoravského kraje, platné územně plánovací 
dokumentace a zpracované dokumentace pro územní řízení pro vlastní stavbu přeložky. Pro odlišné řešení 
není k dispozici žádný zpracovaný podklad prokazující reálnost jiné varianty. Výše uvedené potvrzuje
i stanovisko příslušného dotčeného orgánu Ministerstva dopravy (MD) ze dne 06.05.2011 č.j. 141/2011-
910-UPR/2-Ma, v němž je k podané námitce uvedeno: Požadavky města Bučovice a OS TOP Bučovice jsou
v rozporu se stávajícím platným územním plánem města, ve kterém je vyznačena a stabilizována přeložka 
silnice I/50, zpracovaná do úrovně DÚR … platná trasa přeložky silnice I/50 byla jako varianta 1a navržena 
ve studii z r. 1992, zpracované na základě objednávky města. ŘSD ČR následně zajistilo zpracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí, která byla upravována o dodatečně požadované připojení plánované 
průmyslové zóny. Z uvedených důvodů navrhujeme ponechání záměru v návrhu ZÚR JMK, dokud si město 
Bučovice nezajistí a neprojedná novou variantu přeložky silnice I/50, doloženou relevantní a srovnatelnou 
dokumentací. Z výše uvedeného je zřejmé, že příslušný dotčený orgán trvá na ponechání koridoru přeložky 
silnice I/50 ve 2. Návrhu ZÚR JMK.

K jednotlivým částem odůvodnění námitky (v této části jsou vybrány pouze nejdůležitější skutečnosti
z odůvodnění námitky, neboť účelem není doslovně opakovat body odůvodnění námitky, ale vypořádat se
s nimi) se uvádí:

Podle odůvodnění předmětné námitky má být přeložka od současné silnice vzdálena jen o pár metrů, ve 
městě Bučovice by pak vznikly dvě silnice s tím rozdílem, že jedna z nich by byla rychlostní. OS se obává, že 
návrh nepřinese zlepšení dopravní situace ve městě, neumožní rychlý a bezpečný průjezd městem a nadále 
ve městě zůstanou škodliviny ze silničního provozu.

Ke shora uvedené argumentaci je nutné uvést, že účelem koridoru D24 ve 2. Návrhu ZÚR JMK je vytvořit 
podmínky pro vedení koridoru s cílem odvedení silné průjezdné dopravy mimo obytnou část Bučovic
a vytvořit podmínky pro bezkolizní vedení dálkové dopravy na ose Brno – Uherské Hradiště. Cílová doprava 
na stávajících komunikacích ve městě vždycky zůstane, ale tato musí být oddělena od dopravy dálkové 
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(průjezdní), ta bude převedena na navrhovanou přeložku. 2. Návrh ZÚR JMK na základě výše uvedených 
podkladů vymezuje koridor s minimálním ovlivněním souvislé obytné zástavby, v převážné části v souběhu 
se stávající železniční tratí, a dává předpoklad pro odvedení průjezdní dopravy z centra města a z místní 
části Vícemilice. 

Dále je v odůvodnění předmětné námitky uvedeno, že se jedná o stavu silnice I. třídy, která má 
zabezpečovat přepravní vztahy na Brno a na Uherské Hradiště a Slovensko, umístění přeložky by tedy 
nemělo vést v těsné blízkosti urbanizovaného území. OS požaduje respektovat dopravní politiku státu, kdy 
se hlavní doprava má vyhnout městům a obcím a nemá zatěžovat obydlené oblasti a ohrožovat občany. Je 
nutné dodržovat a uplatňovat dokument Evropské perspektivy územního rozvoje, dopravní řešení musí 
respektovat zásady územního rozvoje, zejména zásadu článku 84, který stanoví, že členské státy
a regionální orgány musejí uplatňovat koncepci kompaktního města.

Pokud se týká respektování dopravní politiky, je nutné uvést následující: Dopravní politika ČR pro léta 2005 
– 2013 schválená usnesením Vlády České republiky č. 882 ze dne 13.07.2005 zejména deklaruje, co stát
v oblasti dopravy učinit musí (mezinárodní vazby, smlouvy), učinit chce (bezpečnost, udržitelný rozvoj, 
ekonomika, ekologie, veřejné zdraví) a učinit může (finanční aspekty). V Dopravní politice v kap. 4.2.2 je 
uvedeno, že hlavním cílem v oblasti výstavby dopravní infrastruktury je postupná výstavba a modernizace 
transevropské sítě TEN-T s preferencí tří prioritních projektů dle přílohy III."Rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES,
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě" (dále jen rozhodnutí). Příloha III 
rozhodnutí obsahuje vlastní prioritní projekty, u kterých mají být zahájeny práce do roku 2010, 
preferovanými se rozumí tři projekty dotýkající se České republiky (č. 22 Železniční osa Atény - Sofia -
Budapešť - Vídeň - Praha - Norimberk/Drážďany, č. 23. Železniční osa Gdaňsk - Varšava - Brno/Bratislava -
Vídeň a č. 25. Dálniční osa Gdaňsk - Brno/Bratislava - Vídeň). 

Z přílohy č. i rozhodnutí – mapové přílohy – vyplývá, že silnice I/50 nepatří do transevropské dopravní sítě. 
Dle přílohy II rozhodnutí však platí, že kromě projektů uvedených v příloze i se za infrastrukturní projekty 
společného zájmu považují všechny projekty vztahující se ke spojením, které se týkají, mimo jiné, výstavby 
nebo zlepšení obchvatů nebo okružních komunikací; přeložku silnice I/50 je tedy nutné považovat za záměr, 
na něž se vztahují priority vyplývající z rozhodnutí a promítnuté v Dopravní politice.

Dle priority 4.2 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury k hlavním úkolům patří mimo jiné „zajistit pomocí 
nástrojů územního plánování a Politiky územního rozvoje ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry 
dopravní infrastruktury a sítě veřejných logistických center“. Pro hlavní projekty rozvoje silniční a dálniční 
sítě vyplývají zejména opatření „kvalitněji řešit tranzitní dopravu obcemi (zklidňování dopravy, obchvaty)“
a „při navrhování nových tras minimalizovat dopady na životní prostředí a provádět technická opatření pro 
minimalizaci vlivů výstavby na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví“. Při promítnutí 
těchto úkolů dopravní politiky do řešení koridoru „přeložky silnice I/50“ ve 2. Návrhu ZÚR JMK je zřejmé, že 
vymezený koridor přeložky se z pohledu dopravní politiky snaží minimalizovat vliv stávající infrastruktury na 
život obyvatelstva ve městě v rámci udržitelného rozvoje, tzn., že přesunuje tranzitní přepravu mimo 
centrální a hlavní obytnou část města. Nicméně s ohledem na ekonomiku výstavby a následného provozu
a výsledky a závěry posouzení vlivů koridoru na udržitelný rozvoj (vyplývající z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK 
na udržitelný rozvoj území) není vymezen koridor pro kolosální obchvat města (pro něž ani není zpracován 
žádný podklad), nýbrž doprava je přemístěna na rozhraní obytné a průmyslové zóny při maximální možné 
míře ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, čímž prakticky plní uvedené úkoly dopravní politiky. 
Nelze se tedy ztotožnit s tím, že není respektována dopravní politika ČR. Koncepce „kompaktního města“ 
bude vyhodnocena v další části odůvodnění.

Dále je v odůvodnění předmětné námitky uvedeno, že jedním ze základních projevů zvyšující se životní 
úrovně je rostoucí důraz na životní prostředí. Ekologie se stala důležitým hlediskem při vytváření hmotného 
životního prostředí, dotváření krajinného rázu a zlepšení kvality života, životní spokojenosti v rámci celé 
soustavy přírody se zřetelem na budoucí existenci člověka. Toto pojetí je označováno jako trvale udržitelný 
rozvoj. Jedním ze základních principů přístupu města k životnímu prostředí a při umisťování staveb by měl 
tedy být princip udržitelného rozvoje.
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K tomu lze uvést, že princip udržitelného rozvoje je promítnut do územního plánování prostřednictvím
§ 18 stavebního zákona, který definuje cíle územního plánování. Dle § 18 odst. 1 stavebního zákona cílem 
územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území. Dle § 18 odst. 2 stavebního zákona územní plánování zajišťuje předpoklady 
pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového 
uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území. 

Na základě principu udržitelného rozvoje je také projektantem zpracován 2. Návrh ZÚR JMK, včetně 
návrhu koridoru pro přeložku silnice I/50. „Udržitelný rozvoj“ spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé ŽP, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel, nelze tedy jeden z pilířů udržitelného 
rozvoje nadřazovat nad ostatní dva pilíře, zároveň také žádný z pilířů při rozvoji území opomíjet. Dle 
požadavků stavebního zákona bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, 
jehož součástí dle § 19 odstavce 2 stavebního zákona je Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. 
Hodnocení vlivů na životní prostředí je metodicky založeno na hodnocení celého obsahu ZÚR JMK v míře 
podrobnosti dané měřítkem výkresové části ZÚR JMK (měřítko 1:100 000). Předmětem hodnocení jsou 
plochy a koridory nadmístního významu a územní rezervy, hodnocen je vždy vymezený koridor či plocha 
daného záměru, technické řešení není v rámci hodnocení zohledněno. Zjištěné vlivy na sledované složky 
životního prostředí jsou souhrnně prezentovány v hodnotících tabulkách. V každé z prezentovaných tabulek 
jsou uvedena navrhovaná doporučení k omezení či vyloučení identifikovaných negativních vlivů a závěr 
hodnocení. V příloze 1.1. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na ŽP je na str. 35 tabulka vyhodnocení koridoru D24 
– I/50 Bučovice, přeložka. Z ní vyplývají opatření SEA – při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD a 
v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) je nutno věnovat zvýšenou pozornost minimalizaci vlivů 
hlukové zátěže na kvalitu dotčeného obytného prostředí, minimalizaci vlivů na krajinný ráz, na odtokové 
poměry a minimalizaci rozsahu záboru ZPF. Závěr pro posouzení záměru D24 zní: „Vymezení koridoru je 
možné za předpokladu dodržení výše uvedených opatření.“ Požadavek na dodržení těchto opatření je 
promítnut do článku (90) 2. Návrhu ZÚR JMK v části úkoly pro územní plánování.

Z článku (90) 2. Návrhu ZÚR JMK a z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území tedy vyplývá, že
z hlediska udržitelného rozvoje je záměr přípustný při dodržení určitých opatření; tato je nutné důsledně 
vyhodnotit zejména v rámci následných řízení – při projektovém posuzování vlivů na ŽP (EIA).

Dále je v odůvodnění předmětné námitky uvedeno, že trasa přeložky silnice I/50 je podle názoru OS 
situována velmi nevhodně v centru města. Bezprostředně sousedí s obytnou zástavbou, takže jeho 
negativním vlivům z fáze výstavby i následného provozu bude přímo vystaveno množství obyvatel. Jedná 
se o území i v současné době dostatečně zatěžované. Přeložka silnice I/50 v podobě předkládaného 
záměru by navíc znamenala odříznutí nové obytné zástavby na ulici Polní a starší zástavby na ulicích 
Sokolovská, Nádražní, Ždánská a U dráhy od zbytku města. Koncepce tzv. kompaktního města by tedy 
nebyla vůbec respektována.

K tomu je nutné konstatovat, že ZÚR JMK nevymezují trasu přeložky, ale vymezují koridor, v němž bude 
následně upřesněna trasa komunikace. Koridor D24, i když je vymezen důsledně v souběhu se stávající 
železniční tratí, díky své šířce 200 m zasahuje i stávající obytnou zástavbu. Proto z výše uvedených SEA 
opatření plyne požadavek, aby v rámci upřesnění koridoru v navazující ÚPD byla věnována zvýšená 
pozornost minimalizaci vlivů hlukové zátěže na obytné prostředí (např. umístěním trasy v co největší 
vzdálenosti od zástavby, technickými protihlukovými opatřeními). 

Z hlediska řešení ZÚR JMK je namítaná problematika dopadu koridoru na platnou územně plánovací 
dokumentaci podrobností, kterou ZÚR JMK nemůže postihnout. Proto k vypořádání tohoto bodu 
odůvodnění je nutno přihlédnout i Územnímu plánu města (ÚPM) Bučovice. V žádném případě není 
pravdou, že přeložka prochází centrem města; přeložka upřesněná v platném Územním plánu města 
Bučovice se pouze okrajově dotýká zástavby v ul. Sokolovská, Nádražní a Ždánská, jinak prochází kolem 
bývalého areálu ÚP Bučovice a mimo zastavěné území. Žádná ze jmenovaných ulic nebude odříznuta 
od zbytku města, protože územní plán i projektové dokumentace počítají minimálně s jedním 
úrovňovým křížením s přeložkou I/50. Pokud se týká „zrušení kompaktního městského celku“, tak část 
města (ul. Ždánská, Sokolovská a Polní) už od centra odříznuta je, protože leží za železnicí. Tato část 
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města je z centra přístupná pouze přes dva úrovňové železniční přejezdy. Naopak realizace přeložky 
spolu se související infrastrukturou vytváří dle ÚPM Bučovice předpoklady pro mimoúrovňové napojení 
lokalit oddělených od centra.

Dále je v odůvodnění předmětné námitky uvedeno, že výběr předkládané varianty přeložky silnice I/50
v Bučovicích pochází z počátku 90. let. Je stále operováno se zastaralou koncepcí, jež nereflektuje prudké 
změny během posledních let v automobilové dopravě. Varianty řešení obchvatu byly posuzovány 
naposledy v letech 1991 – 1995 (již tehdy byl tento způsob řešení dopravy považován za řešení 
kompromisní – nikoli pozitivní). Lze předpokládat, že po uvedení přeložky do provozu by dosahovala 
doprava zhruba stejné intenzity jako dnes, pouze o pár metrů dál než stávající silnice I/50. Otázkou též 
zůstává, jaké bude skutečné snížení dopravy na stávající trase.

K tomu je nutné konstatovat, že záměr nebyl posuzován naposledy v 90. letech, ale v rámci zpracování 2. 
Návrhu ZÚR JMK. Pro hodnocení předpokládané účinnosti navrhovaných koridorů a variant silniční
infrastruktury Jihomoravského kraje v úrovni ZÚR JMK byl zpracován model výhledových intenzit dopravy 
na výhledové síti Jihomoravského kraje ve vybraných koncepčních variantách k roku 2030, obsažené
v těchto dopravně inženýrských podkladech (zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o. a společnost ADIAS): 

- „Jihomoravský kraj; Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK; III. etapa – Dopravní modely“, 
červen 2009 (dále MODEL 2009) 

- „Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje, doplněk podkladů pro 2. Návrh 
ZÚR JMK “, duben 2010 (dále MODEL 2010)

Výsledky modelování byly využity při prověřování jednotlivých navrhovaných koridorů a variant řešení. Na 
základě výsledků modelování byl navržen koridor pro přestavbu nevyhovujícího průtahu Bučovicemi.
Účelem přeložky je odvedení silné průjezdné dopravy mimo obytnou část Bučovic a vytvoření podmínek pro 
bezkolizní vedení dálkové dopravy na ose Brno – Uherské Hradiště. Přeložka neodvádí dopravu jiným 
směrem, pouze bude směřována silná průjezdní doprava na přeložku. Je zcela logické, že celková intenzita 
dopravy na trase Brno – Uherské Hradiště zůstane stejná, jenom se ze stávající trasy silnice I/50 vedené 
přes centrum města přesune průjezdní doprava (hlavně nákladní) na přeložku, což povede k odstranění 
hlavního zdroje hluku a emisí z centra města; na stávající trase silnice I/50 zůstane jen doprava místní 
(obsluha území), což povede zcela jistě ke zklidnění dopravy v centru města.

Dále OS navrhuje zpracovat varianty, které se budou od řešení navrhovaného ve 2. Návrhu ZÚR JMK lišit 
umístěním tak, že se zcela vyhnou blízkosti zástavby města Bučovice. Varianty by měly být skutečnými 
obchvaty města, tak, aby umožnily tranzitní dopravě plynule, bezpečně a co nejrychleji projet tímto 
územím. Tímto způsobem by se dal vyřešit problém bezpečnosti, hluku, emisí v centru města. Rovněž by 
se eliminovalo nebezpečí záplav a snížení hodnoty Státního zámku Bučovice jako kulturní památky
a turistického cíle. OS požaduje, aby byly zpracovány varianty jižního a severního obchvatu.

K tomu je nutné konstatovat, jak je již uvedeno výše, že varianty byly zpracovány už v roce 1992 
Dopravoprojektem Brno, z nichž vzešel koridor vymezený ve 2. Návrhu ZÚR JMK. Požadavek na zpracování 
variant se objevuje až v rámci veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, tedy v době, kdy je řešení už 
projednáno a dohodnuto s dotčenými orgány. Zde je nutno respektovat stanovisko příslušného dotčeného 
orgánu Ministerstva dopravy ze dne 06.05.2011 č.j. 141/2011-910-UPR/2-Ma, v němž je k podané námitce
uvedeno: „… navrhujeme ponechání záměru v návrhu ZÚR JMK, dokud si město Bučovice nezajistí
a neprojedná novou variantu přeložky silnice I/50, doloženou relevantní a srovnatelnou dokumentací. OS 
TOP Bučovice doporučujeme adresovat požadavek na vyhledání optimálního koridoru pro přeložku silnice 
I/50 jako obchvatu města na město Bučovice.“ Z uvedeného je zřejmé, že příslušný dotčený orgán trvá na 
ponechání koridoru přeložky silnice I/50 ve 2. Návrhu ZÚR JMK. V případě vyhledání optimálního koridoru 
je možno v rámci aktualizace ZÚR JMK prověřit nové vedení přeložky, resp. obchvatu silnice I/50. Pokud se 
týká snížení hodnoty Státního zámku Bučovice jako kulturní památky, dotčeným orgánem na úseku kultury
a památkové péče je v rámci pořizování ZÚR JMK Ministerstvo kultury, odbor památkové péče (OPP MK 
ČR). To v rámci projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona k vymezení koridoru K24 
přes Bučovice a okolí zámku nemělo připomínky. V zápisu z jednání k vypořádání námitek a připomínek 
podaných ke 2. Návrhu ZÚR JMK, které se konalo dne 26.07.2011 na Ministerstvu kultury, dotčený orgán
k podané námitce konstatoval: „Přeložka silnice I/50 (D24) je dlouhodobě sledovaným záměrem, u něhož 
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při detailnějším prověřování (územní plán a dokumentace pro územní řízení) došlo k dohodě
o jeho umístění, včetně minimalizace dopadů z hlediska památkové péče. Na základě výše uvedeného OPP 
MK ČR doporučuje námitce nevyhovět.“ 

V měřítku ZÚR JMK lze vliv koridoru (stavby silnice) na areál zámku těžko posuzovat. Nicméně 
dle zpracované dokumentace pro územní řízení stavby přeložky a na základě poskytnutého stanoviska OPP 
MK ČR lze konstatovat, že technická opatření v rámci stavby jsou schopna minimalizovat vliv komunikace 
na sousedící areál zámku, zejména na zámecký park; proto z hlediska památkové péče nebyl shledán důvod 
námitce vyhovět.

K eliminaci záplav je nutno konstatovat, že z tabulky vyhodnocení vlivů koridoru D24 na ŽP vyplývá opatření 
SEA – při upřesnění vymezení koridoru v navazující ÚPD a v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) 
je nutno věnovat zvýšenou pozornost mimo jiné minimalizaci vlivů na odtokové poměry; eliminace vlivu 
záplav je tedy ve 2. Návrhu ZÚR JMK zohledněna.

V této souvislosti OS dále považuje za nutné zdůraznit, že záměr „I/50 Bučovice, přeložka",
v k.ú. Marefy, Bučovice, Vícemilice byl v průběhu roku 2010 podroben zjišťovacímu řízení podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a to se závěrem, že tento záměr musí být 
posuzován dle tohoto zákona. Podle ustanovení § 6 odst. 4 tohoto zákona stanoví náležitosti oznámení 
záměru příloha č. 3 k tomuto zákonu. Na toto ustanovení navazuje bod B.I.5 Přílohy č. 3, podle níž
k náležitostem oznámení patří mj. zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí. 
Předmětem nového řízení podle tohoto zákona tudíž musí být posouzení variant řešení dopravní 
situace v městě Bučovice.

K tomu je nutné konstatovat, že oznamovatelem výše uvedeného záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
správa Brno, a záleží na něm a zpracovateli, co bude dokumentace obsahovat. Jedná se o proces posouzení 
vlivů na ŽP pro konkrétní dokumentaci, jehož výstupem je stanovisko EIA, jako odborný podklad pro 
rozhodování správních orgánů. S pořizováním ZÚR JMK tento proces přímo nesouvisí.

Dále je v odůvodnění předmětné námitky uvedeno, že je důležité též zmínit, že město Bučovice koncem 
roku 2009 zahájilo řízení o změně č. 2 územního plánu, jejímž předmětem je právě přeložka silnice I/50.

K tomu je nutné konstatovat, že na konci roku 2009 byl projednán návrh zadání změny č. 2 Územního 
plánu Bučovice, jehož pořizovatelem je Městský úřad Bučovice, odbor rozvoje, výstavby a územního 
plánování. Dle zadání má změna řešit upřesnění přeložky silnice včetně souvisejících staveb. O pořízení 
změny územního plánu ve smyslu § 6 odst. 5 stavebního zákona rozhoduje zastupitelstvo obce
v samostatné působnosti, Jihomoravskému kraji nepřísluší zasahovat do jeho kompetencí. 

Námitka zástupce veřejnosti MVDr. J. D. (K012) 

Námitka zástupce veřejnosti MVDr. J. D., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 12.04.2011, pod č.j. JMK 50669/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011 
OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání zástupce veřejnosti MVDr. J. D. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 23 a § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené.
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Zástupce veřejnosti uplatnil proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také 
„2. Návrh ZÚR JMK“) následující námitku: „Námitka se týká lokality vedené jako LAR8 Plaveč (dále jen LAR 8 
Plaveč) v části D.5.2 Technická infrastruktura.“ 

Z hlediska formálních požadavků stanovených v § 39 odst. 2 stavebního zákona však předmětné podání 
neobsahuje výslovné znění námitky, které by bylo odděleno od jejího odůvodnění, a území dotčené touto 
námitkou také nebylo výslovně vymezeno. Předmětné podání tedy bylo posouzeno podle obsahu. Z textu 
podání je zřejmé, že námitka se vztahuje k území dotčenému vymezením územní rezervy LAR8 Plaveč 
ve 2. Návrhu ZÚR JMK a zástupce veřejnosti uplatnil námitku proti jejímu zařazení do 2. Návrhu ZÚR JMK 
včetně důvodů, proč s LAR 8 Plaveč ve 2. Návrhu ZÚR JMK nesouhlasí.

K tvrzení, že lokalita LAR 8 Plaveč byla zařazena do projednávání bez sebemenší znalosti místopisu,
v rozporu se zvláštním zákonem, s prioritami územního plánování Jihomoravského kraje, logikou a zdravým 
rozumem lze konstatovat, že lokality akumulace povrchových vod (dále také „LAPV“) jsou ve 2. Návrhu ZÚR 
JMK územně chráněny formou územní rezervy v souladu s čl. (167) Politiky územního rozvoje České 
republiky 2008 (dále také „PÚR ČR 2008“), který v kriteriích pro rozhodování o změnách v území, 
ukládá „Zajištění dlouhodobé územní ochrany lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod před jinými 
aktivitami, které by mohly ztížit nebo znemožnit jejich budoucí využití pro tento účel na základě Generelu 
území chráněných pro akumulaci povrchových vod.“ 

Dle § 28a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „vodní zákon“) a v souladu s čl. (167) PÚR ČR 2008 pořizuje „Generel území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod“ (dále také „Generel LAPV“) Ministerstvo zemědělství (dále také„MZe“) v součinnosti
s Ministerstvem životního prostředí (dále také „MŽP“). Generel LAPV je koncepční materiál na republikové 
úrovni, který vymezuje jednotlivé LAPV jako plochy, kde je možné vodu v území akumulovat. V případě 
znehodnocení těchto ploch ať již výstavbou, těžbou nebo dalšími vlivy, by zanikly v podmínkách České 
republiky naprosto nenahraditelné možnosti zachycení vody v krajině nebo možnosti zachycení 
povrchových vod v rámci protipovodňové ochrany. 

Do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje byly LAPV přebírány z podkladů, které v době zpracování 
2. Návrhu ZÚR JMK poskytlo MZe z výše uvedeného Generelu LAPV (veřejný zájem ochrany vodního 
bohatství České republiky hájený příslušnými vodohospodářskými orgány, kterými jsou MZe a MŽP)
a vymezeny na základě principu předběžné opatrnosti formou územní rezervy. Stanovením územní rezervy 
pro LAPV (v tomto případě pro LAPV Plaveč) jde o stanovení určitého druhu ochrany území tak, aby nebylo 
znehodnoceno pro budoucí možné využití. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje tímto neumísťují 
konkrétní stavby přehrad pro povrchové vody ani nestanovují jejich technické parametry. V případě 
znehodnocení těchto ploch ať již výstavbou, těžbou nebo dalšími vlivy by zanikly v podmínkách České 
republiky naprosto nenahraditelné možnosti vytvoření zdrojů povrchových vod, možnosti zachycení vody
v krajině nebo možnosti zachycení povrchových vod v rámci povodňové ochrany. Využití těchto ploch je
a bude vždy možné toliko na základě široké diskuze a naprosté nezbytnosti vytvoření těchto zdrojů vody
v případě budoucí potřeby ve výhledu mnoha desítek nebo v některých případech stovek let. Nevytvoření 
územní rezervy vodních zdrojů pro budoucnost znamená mj. odsoudit budoucí generace k nedostatku vody
v území, ve kterém je celá lidská společnost závislá na povrchových vodách nebo podzemních vodách, 
vzniklých infiltrací srážek do vod podzemních. 

Na základě výše uvedeného je naprosto nezbytné odmítnout tvrzení, že jde o bezduché a plošné umísťování 
vodních nádrží do krajiny a že daný postup je v rozporu s prioritami územního plánování Jihomoravského 
kraje, které zpřesňují cíle územního plánování ve smyslu § 18 stavebního zákona. Naopak stanovením LAPV 
jsou zajišťovány předpoklady pro udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona), bez nichž by 
tento udržitelný rozvoj ve vztahu ke zdrojům vody byl přímo nemyslitelný. Orgány územního plánování jsou 
pak přímo povinny zkoordinovat veřejné i soukromé zájmy tak, aby byl tento udržitelný rozvoj zajištěn. 
V daném případě jde o vymezení území pro možné zdroje vody, případně pro území k ochraně před 
povodněmi.
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Zástupce veřejnosti dále uvádí ničím nepodložená tvrzení, že vymezení územní rezervy LAR8 Plaveč je
v rozporu se skutečností, že přírodní park Jevišovka je chráněn podle § 12 zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o ochraně přírody a krajiny“),
a že je současně přírodní hodnotou kraje, jak ji uvádí čl. 9a v kapitole A Textové části 2. Návrhu ZÚR JMK
a dále s čl. 11b) téže kapitoly, deklarující vůli pro vytváření podmínek pro zachování přírodních a krajinných 
hodnot. i tato tvrzení je naprosto nezbytné odmítnout, což lze doložit kromě výše uvedeného i tím, že čl. 
11b) je nepřesně citován a účelově vytržen z kontextu celého znění čl. 11, který se vztahuje ke specifickým 
oblastem kraje, citace: „Podporovat ve specifických oblastech kraje řešení specifických problémů, pro které 
jsou vymezeny. Prosazovat v jejich území takové formy rozvoje, které zkvalitní podmínky pro hospodářské
a sociální využívání území a neohrozí zachování jeho specifických hodnot. Dbát přitom zvláště na:

a) vytváření územních podmínek pro zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné 
infrastruktury v sídlech, která mají dobré rozvojové předpoklady; 

b) vytváření územních podmínek pro zachování přírodních a krajinných hodnot v území a zajištění 
kvalitního životního a obytného prostředí.“ 

Zástupce veřejnosti přitom zcela opomíjí čl. (14) vztahující se k problematice vodního hospodářství, citace: 
„Vhodným přístupem k využívání území a respektování územních opatření zajistit územní podmínky pro 
ochranu vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV, ochranu povrchových a podzemních vod
a vodních ekosystémů zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné
a užitkové vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby kraje.“

Další argumentace, že vymezení územní rezervy LAR 8 Plaveč v ZÚR JMK by znamenalo zničení, poškození 
nebo rušení stavu území Přírodního parku Jevišovka, potencionální zatopení a de facto zničení lokality, není 
založeno na objektivním vyhodnocení této věci, protože tato argumentace je zaměřena pouze na jeden
z aspektů dané problematiky. 

Lokality akumulace povrchových vod neznamenají pouze ochranu před povodněmi tvrdým technickým 
zásahem, ale mohou mít i řadu dalších účelů. Většina z těchto lokalit pak nemá funkci ochrany před 
povodněmi, ale naopak funkci zadržení vody v krajině a vytvoření zásoby vody pro různé účely, včetně 
minimálních zůstatkových průtoků pro zachování biologického života v suchých oblastech toku. Právě 
namítaný úbytek srážek proklamuje naprostou nezbytnost vytvoření možností nových zdrojů vody, zejména
v aridních oblastech a těch oblastech, které se aridními v důsledku nedostatku srážek stanou, což lze 
očekávat u převažující části území Jihomoravského kraje. 

K argumentu, že vymezení územní rezervy LAR 8 Plaveč je v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny 
považujeme za důvodné uvést, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK jsou LAPV vymezeny z hlediska ochrany vodního 
bohatství České republiky (veřejný zájem hájený příslušnými vodohospodářskými orgány, kterými jsou MZe
a MŽP) na základě principu předběžné opatrnosti formou územní rezervy s maximální možnou mírou 
přesnosti danou měřítkem této územně plánovací dokumentace (měřítko 1:100 000). Vlastní stanovení 
územní rezervy pro lokality akumulace povrchových vod nemá na přírodu a krajinu žádný vliv a jde pouze
o stanovení určitého typu ochrany území tak, aby území nebylo znehodnoceno pro prověřované budoucí 
využití, obdobně jako je tomu například při ochraně území z pohledu ochrany přírody, nerostného
a surovinového bohatství apod. Neznamená to však, že by tím byl ničen, poškozen nebo rušen stav 
předmětného území. Srovnatelné je například stanovení různých druhů ochrany přírody v daném území. 
Stanovení územní rezervy pro lokality LAPV tak nemůže mít vliv ani na území chráněná podle zvláštních 
předpisů, jakým (v případě LAR 8 Plaveč) bezesporu je Přírodní park Jevišovka, protože jde pouze o další 
vrstvu ochrany území z pohledu vodohospodářských zájmů. V případě přípravy záměru vždy bude 
zkoumána celospolečenská potřeba a priorita každého ze stanovených způsobů ochrany s tím, že v daleké 
budoucnosti mohou převládnout zcela jiné požadavky na priority ochrany, než je tomu dnes. 
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Dále považujeme za důvodné sdělit, že lokality LAPV (tj. i předmětná lokalita LAR8 Plaveč) byly 
vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí a území NATURA 2000 s tímto závěrem: „Vymezení plochy 
územní rezervy lokality akumulace povrchových vod (LAR8) Plaveč není spojeno s žádným negativním vlivem 
na sledované složky životního prostředí. Ve smyslu § 36 odst. 1 stavebního zákona jsou tyto plochy navrženy
k územní ochraně za účelem prověření možnosti budoucího využití. nejedná se tedy o umístění konkrétního 
záměru ani na jejím základě nelze, bez schválení změny ZÚR, takový záměr umístit. Vymezení plochy je 
možné za předpokladu dodržení níže uvedených opatření: 

Při upřesnění vymezení plochy v navazujících ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) a 
v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost řešení těchto problémů:

- Vyloučení či minimalizaci vlivů na obytnou a rekreační zástavbu,

- Minimalizace negativních vlivů na lokality soustavy NATURA 2000, skladebné části ÚSES a krajinný 
ráz,

- Minimalizaci záborů kvalitního ZPF,

- Minimalizaci vlivů na lesní ekosystémy.“

S přihlédnutím k výše uvedenému je pak možné v územních plánech upřesnit vymezení tohoto území
a stanovit pro jejich využití konkrétní podmínky odpovídající podrobnosti dané územně plánovací 
dokumentace na úrovni dotčené obce při zohlednění místních poměrů, tj. v souvislostech a podrobnostech 
území obce. Cílem je neomezovat současné činnosti v území nad míru nezbytně nutnou a umožnit 
prostřednictvím územních plánů případné umisťování dočasných staveb, protože případná realizace vodní 
nádrže se týká dlouhodobého horizontu, a to až po vyčerpání všech dostupných opatření k zmírňování 
dopadu klimatické změny. Nyní se nelze vyjádřit k přepokládané době realizace, je předčasné tento 
problém posuzovat z hlediska stávajících poměrů a situace, neboť v budoucnu se podobně jako přírodní 
podmínky budou postupně měnit i názory na priority jednotlivých veřejných zájmů, mezi které patří
i potřeba zajištění vody pro obyvatelstvo.

Ministerstvo zemědělství ve stanovisku dotčeného orgánu k předmětné námitce pod č.j. 94160/2011-MZE-
15121 ze dne 17.05.2011 (dále také „stanovisko MZe“) doporučuje námitku neakceptovat a uvádí, že 
„Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území“ má
stanovit soubor lokalit, jejichž plochy jsou morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci 
povrchových vod jako jedno z adaptačních opatření pro případné řešení dopadů klimatické změny, 
především pro snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, v dlouhodobém horizontu (cca 50 – 100 let). 
Dále uvádí, že součástí Generelu LAPV je i lokalita Plaveč, jejíž územní ochrana je pokračováním územní 
ochrany zajišťované prostřednictvím Směrného vodohospodářského plánu, jehož platnost byla ukončena
v souvislosti s přijetím prvních plánů oblastí povodí, k 22.12.2009. Aktuální rozsah lokality byl 
Ministerstvem zemědělství v průběhu pořizování Generelu LAPV upraven s ohledem na stávající zástavbu 
obce Vevčice a zájmy ochrany přírody. Již samotná příprava Generelu ve spolupráci s MŽP a výsledná 
dohoda podepsaná oběma ministry vylučuje zařazení této lokality v rozporu se zákonem o ochraně přírody
a krajiny a nerespektování zájmů ochrany přírody a krajiny, naopak, prosazením ochrany lokality Plaveč 
bude předmětné území pojímat ochranu dvojí.

Vodní zdroje našeho území jsou naprosto závislé na atmosférických srážkách a rozkolísanosti srážko-
odtokového režimu. Vliv klimatické změny na roční srážkové úhrny se na základě projekce použitých 
klimatických modelů ukazuje jako značně nejistý. Jedním z účelů případných nádrží ve vymezených 
lokalitách je akumulace vody v obdobích se zvýšenými srážkami a její využití v obdobích sucha, zejména pro 
zajištění minimálních ekologických průtoků, zásobování obyvatelstva atd.

Případná realizace vodní nádrže se týká dlouhodobého horizontu, a to až po vyčerpání všech dostupných 
opatření ke zmírňování dopadu klimatické změny. Proto je předčasné tento problém posuzovat z hlediska 
stávajících poměrů a situace, neboť v budoucnu budou jistě jiné vstupní podmínky pro dané argumenty. 
A právě zadržení vody v krajině by mohlo pomoci ulehčit situaci k přežití mnoha rostlinných a živočišných 
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druhů v předpokládaných dlouhých obdobích beze srážek v průběhu jara a léta. Je pravděpodobné, že 
současný stepní charakter údolí Jevišovky se stane na Jižní Moravě zcela běžným typem krajiny, neboť již 
dnes podle hodnocení vodohospodářské bilance se dá nepříznivý vliv klimatické změny očekávat právě
v oblasti Znojemska. Proto je žádoucí na Jižní Moravě a zejména na Znojemsku zachovat do budoucnosti 
možnosti pro posílení vodních zdrojů. Veřejný zájem na zadržování povrchové vody lze uplatnit pouze tam, 
kde jsou vhodné geologické, morfologické a hydrologické podmínky v území, a proto jsou takové lokality 
jedinečné a je nutné je chránit pro budoucí vodohospodářské využití a tak zachovat zodpovědný přístup 
vůči budoucím generacím.

Námitka MVDr. J. D.(K016)

Námitka zástupce veřejnosti MVDr. J. D., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 13.04.2011, pod č.j. JMK 51467/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011 
OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání zástupce veřejnosti MVDr. J. D. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 23 a § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti 
návrhu zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále 
také „dotčené obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být 
odůvodněné a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené.

Zástupce veřejnosti uplatnil proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také 
„2. Návrh ZÚR JMK“) následující námitku: „Námitka se týká lokality vedené jako LAR8 Plaveč (dále jen LAR 8 
Plaveč) v části D.5.2 Technická infrastruktura.“

Z hlediska formálních požadavků stanovených v § 39 odst. 2 stavebního zákona však předmětné podání 
neobsahuje výslovné znění námitky, které by bylo odděleno od jejího odůvodnění, a území dotčené touto 
námitkou také nebylo výslovně vymezeno. Předmětné podání tedy bylo posouzeno podle obsahu. Z textu 
podání je zřejmé, že námitka se vztahuje k území dotčenému vymezením územní rezervy LAR8 Plaveč 
ve 2. Návrhu ZÚR JMK a zástupce veřejnosti uplatnil námitku proti jejímu zařazení do 2. Návrhu ZÚR JMK 
včetně důvodů, proč s LAR 8 Plaveč ve 2. Návrhu ZÚR JMK nesouhlasí.

Tvrzení obsažené v předmětném podání, že „ ... Lokalita LAR 8 Plaveč je zařazena do projednávání v rozporu 
se zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v rozporu s hlavními prioritami 
územního plánování Jihomoravského kraje…“, bylo vypořádáno v odůvodnění rozhodnutí
o obdobné námitce zástupce veřejnosti, která byla Krajským úřadem Jihomoravského kraje (dále také „KrÚ 
JMK“) zaevidována dne 12.04.2011 pod č.j. JMK 50669/2011 (zde pod zn. K 012). 

Na základě výše uvedeného je naprosto nezbytné odmítnout tvrzení, že jde o odborně neudržitelné 
umísťování lokalit akumulace povrchových vod (dále také „LAPV“) do krajiny a že daný postup je v rozporu
s prioritami územního plánování Jihomoravského kraje, které zpřesňují cíle územního plánování ve smyslu
§ 18 stavebního zákona. Naopak stanovením LAPV jsou zajišťovány předpoklady pro udržitelný rozvoj území 
(§ 18 odst. 2 stavebního zákona) bez nichž by tento udržitelný rozvoj ve vztahu ke zdrojům vody byl přímo 
nemyslitelný. Orgány územního plánování jsou pak přímo povinny zkoordinovat veřejné i soukromé zájmy 
tak, aby byl tento udržitelný rozvoj zajištěn. V daném případě jde o vymezení území pro možné zdroje vody, 
případně pro území k ochraně před povodněmi.

Další tvrzení, že vymezení územní rezervy LAR 8 Plaveč v ZÚR JMK by znamenalo zničení, poškození nebo 
rušení stavu území Přírodního parku Jevišovka, potencionální zatopení a de facto zničení lokality
a cyklostezky a dále, že vybudování nádrže mezi přehradní nádrží v Jevišovicích a přehradou ve Výrovicích 
nedává smysl, není založeno na objektivním vyhodnocení této věci, protože tato argumentace je zaměřena 
pouze na jeden z aspektů dané problematiky. 
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Vlastní stanovení územní rezervy pro LAPV, nemá na přírodu a krajinu žádný vliv, protože jde pouze
o stanovení určitého druhu ochrany území. Stanovení územní rezervy pro LAPV nemá vliv na území 
chráněná podle zvláštních předpisů, jakým je Přírodní park Jevišovka v případě napadeného LAR 8 Plaveč. 
Stanovením územní rezervy pro LAPV tedy předmětné území nemůže být zničeno. Jde pouze o další vrstvu 
ochrany tohoto území stanovenou na základě vodohospodářských předpisů. V případě přípravy případného 
záměru bude zkoumána vždy celospolečenská potřeba a priorita každého ze stanovených způsobů ochrany
s tím, že v daleké budoucnosti mohou převládnout zcela jiné požadavky na priority ochrany než je tomu 
dnes. 

Rovněž tvrzení, že dojde de facto ke zničení Přírodního parku Jevišovka bylo vypořádáno v odůvodnění 
rozhodnutí o obdobné námitce zástupce veřejnosti, která byla na KrÚ JMK zaevidována dne 12.04.2011 pod 
č.j. JMK 50669/2011 (zde pod zn. K 012), ve kterém byla problematika ochrany LAR8 Plaveč dostatečně 
objasněna. 

K další argumentaci uvedené v předmětné námitce, že vybudování nádrže mezi přehradní nádrží
v Jevišovicích a přehradou ve Výrovicích nedává smysl, se vyjádřilo Ministerstvo zemědělství ve stanovisku 
dotčeného orgánu k předmětné námitce pod č.j. 94160/2011-MZE-15121 ze dne 17.05.2011 (dále 
také„stanovisko MZe“) následovně: „Nelze též přijmout argumentaci nadbytečnosti případné realizace této 
nádrže s ohledem na stávající okolní přehradní nádrže v Jevišovicích a Výrovicích, neboť naopak vodní 
nádrže pracující ve vodohospodářské soustavě dávají podstatně větší šanci k efektivnímu využívání jejich 
prostoru, a to jak na ochranu proti povodním, tak i pro zadržení vody k jejímu využití. Protipovodňový efekt 
vodní nádrže velikosti Jevišovic má jen lokální účinek a nemůže významně ovlivnit protipovodňová opatření
v cca 80 km vzdáleném městě na vodním toku vyššího řádu (Břeclav byla ochráněna díky vhodné manipulaci 
na soustavě nádrží Vranov a Nové Mlýny).“ 

K argumentu zpochybňujícímu možné využití této lokality k výrobě elektrické energie je nezbytné 
konstatovat, že se jedná o argument ve prospěch navrhovaného řešení, neboť předložená dokumentace 
ZÚR takové využití nenavrhuje. Ve stanovisku MZe je k tomu uvedeno: „Je všeobecně známá skutečnost
o naprosté závislosti našich vodních zdrojů na atmosférických srážkách a rozkolísanosti srážko-odtokového 
režimu. Vliv klimatické změny na roční srážkové úhrny se na základě projekce použitých klimatických modelů 
ukazuje jako značně nejistý. Jedním z účelů případných nádrží ve vymezených lokalitách je akumulace vody
v obdobích se zvýšenými srážkami a její využití v obdobích sucha zejména pro zajištění minimálních 
ekologických průtoků, zásobování obyvatelstva atd. Případné využití nádrže pro energetické účely je pouze 
doplňkové. Vzhledem k předpokládaným nerovnoměrným průtokům v průběhu běžného roku a potřebě 
plynulého odpouštění k nadlepšování minimálních průtoků ve vodních tocích je pravděpodobné, že
u případně budovaných vodních nádrží této velikosti by osazení MVE ani nebylo rentabilní.“

K dalším tvrzením zástupce veřejnosti v předmětné námitce je ve stanovisku MZe uvedeno následující: 

„Eroze půdy (vodní i větrná) je obecným jevem i problémem. Erozi půdy lze výrazně omezit pomocí vhodných 
protierozních opatření. 

Případná realizace vodní nádrže se týká dlouhodobého horizontu, a to až po vyčerpání všech dostupných 
opatření k zmírňování dopadu klimatické změny. Proto je předčasné tento problém posuzovat z hlediska 
stávajících poměrů a situace, neboť v budoucnu budou jistě jiné vstupní podmínky pro dané argumenty. 

Zároveň se dá předpokládat, že i chování volně žijící zvěře a možná i její druhové složení bude ovlivněno 
klimatickou změnou. A právě zadržení vody v krajině by mohlo pomoci ulehčit situaci k přežití mnoha 
rostlinných a živočišných druhů v předpokládaných dlouhých obdobích beze srážek v průběhu jara a léta. Je 
pravděpodobné, že současný stepní charakter údolí Jevišovky se stane na Jižní Moravě zcela běžným typem 
krajiny, neboť již dnes podle hodnocení vodohospodářské bilance se dá nepříznivý vliv klimatické změny 
očekávat právě v oblasti Znojemska. Proto je žádoucí na Jižní Moravě a zejména na Znojemsku zachovat do 
budoucnosti možnosti na posílení vodních zdrojů.

Podobně jako přírodní podmínky se postupně budou měnit názory na priority jednotlivých veřejných zájmů, 
takže ochrana cyklostezky či nespojitá honitba jistě ustoupí potřebě zajištění vody jako prioritního veřejného 
zájmu.
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Veřejný zájem na zadržování povrchové vody lze uplatnit pouze tam, kde jsou vhodné geologické, 
morfologické a hydrologické podmínky v území – proto jsou takové lokality jedinečné a je nutné je chránit 
pro budoucí vodohospodářské využití a zachovat tento zodpovědný přístup vůči budoucím generacím.“

Námitky zástupce veřejnosti Ing. F. S. (K024)

Námitky zástupce veřejnosti F. S., nar XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, byly zaevidovány na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 14.04.2011, pod č.j. JMK 52548/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ.

Předmětné podání zástupce veřejnosti Ing. F. S. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také 
„dotčené obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Předmětné podání obsahovalo celkem 20 námitek, které byly vypořádány následovně:

1. námitka, „Zvláště důrazně protestujeme proti záměru ZÚR JMK tzv. „Tangentám“ a požadujeme jejich 
vypuštění z Návrhu ZÚR JMK.“, se zamítá.

Odůvodnění:

V ZÚR JMK prověřené a vymezené koridory Jihozápadní tangenty (dále jen JZT), Jižní tangenty (dále jen JT)
a Jihovýchodní tangenty (dále jen JVT), napadené podatelem, jsou dlouhodobými záměry, které prověřila 
řada územně plánovacích podkladů, zejména Generel dopravy Jihomoravského kraje, Územní prognóza 
Jihomoravského kraje, Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, Územní studie aglomeračních 
vazeb města Brna, Územní studie rozvojových zón letiště Brno – Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice, 
Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje a Studie jihovýchodních tangent města 
Brna. 

JZT a JT jsou součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol 
pro územní plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit 
územní podmínky pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti
s rozvojem komerční zóny Brno-jih“. 

Nutnost řešení silniční sítě jižně dálnice D1 byla vyvolána rozvojem města Brna jižním směrem, zejména 
výstavbou komerčních zón v území. Z hlediska řešení silniční sítě města Brna a okolí (území Brněnské 
aglomerace) je podstatné respektování systému třístupňové ochrany území, zejména zastavěných území, 
před tranzitní dopravou.

ZÚR JMK řeší zajištění ochranného dopravního systému v území jižně dálnice D1 doplněním tangent
k městu Brnu, a to JZT, JT, které představují propojení dálnic D1 a D2 ve směru západ – jih a zároveň 
zkapacitnění dálnice D1 rozšířením na šestipruhové uspořádání v úseku Kývalka – Holubice. Na jižní 
tangentu v MÚK JT – D2 může navázat Jihovýchodní tangenta. 

Koridor JZT prochází mezi MÚK Bosonohy a MÚK Modřice a funguje jako dopravní propojení dálnice D1 (ze 
směru Praha Brno) a navrhované rychlostní silnici R43 (ze směru Moravská Třebová – Brno) se silnicí R52 
(která zkvalitní dopravní tah Brno Vídeň). Významný je navazující koridor JT v úseku JZT - D2 propojující 
silnici R52 s dálnicí D2. Navazující koridor JVT v úseku dálnice D2 – dálnice D1. 
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S ohledem na to, že JZT je navrhována jako silnice rychlostní, JT jako silnice I. třídy a JVT jako silnice II. třídy
a v části jako územní rezerva nekategorizované komunikace, každá tato silnice plní jinou funkci a tuto svoji 
funkci plní i sama o sobě. JT (bez ohledu na JVT a JZT) tvoří jako spojnice D2 a R52 náhradu dálkovou 
dopravou přetížené silnice II/152, JVT v návrhovém úseku bez ohledu na JT a JZT napojuje oblast Tuřan na 
dálnici D2. Samostatnou funkci každé z tangent potvrzuje i odbor dopravy KrÚ JMK (dále jen OD) jako 
dotčený orgán ve svém stanovisku k námitkám podaným ve smyslu § 39 stavebního zákona evidovaným 
pod č.j. JMK 62304/2011, ze dne 04.05.2011, ve kterém uvádí: „JT a JVT ovlivňují řešení silnic II. a III. třídy
v aglomeraci a není ani relevantní, ani žádoucí je vázat na realizaci JZT“. 

Reálnost variant byla detailně prověřena v Územní studii oblasti Jihozápadně města Brna (uvedená studie 
prověřila celkem 9 variant JZT + variantu nulovou). ZÚR JMK prověřily vlivy variant JZT na životní prostředí 
(dokumentace SEA) a na veřejné zdraví (dokumentace HIA). Dokumentaci zpracovávaly autorizované osoby
s autorizací vydanou ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. a zákona č. 114/2002 Sb., resp. osvědčením odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejně zdraví. Varianty koridoru JZT byly v ZÚR JMK 
vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí a z hlediska veřejného zdraví a také z hledisek 
vytvářejících synergický efekt tzv. „udržitelnosti rozvoje území“ (ve smyslu stavebního zákona, přílohy ke 
stavebnímu zákonu a prováděcích vyhlášek a jejich příloh a předpisů souvisejících). 

ZÚR JMK prověřily koridor JZT jako významnou část dopravního systému jižně dálnice D1. Tento poznatek 
byl potvrzen stanoviskem Ministerstva dopravy jako dotčeného orgánu, ve stanovisku č.j.141/20111-910-
UPR/2-Ma ze dne 06.05.20111 k námitkám a připomínkám. 

ZÚR JMK prověřily záměr JZT ve třech variantách rychlostní čtyřpruhové silnice, včetně MÚK a všech 
souvisejících staveb, a to ve variantě:

- „nulové“ - jako koridor Brno (D1) – Rajhrad (R52), ve které dochází k přenesení silnice R52 do silnice 
I/52 a ulice Vídeňské na území města Brna, 

- ve variantě „Modřické“ jako koridor v úseku Troubsko (D1) – Rajhrad (R52), 

- ve variantě „Želešické“, jako koridor Troubsko (D1) – Syrovice (R52). 

Bylo prověřeno, že „nulová“ varianta je na základě prověření v ZÚR JMK nereálná s ohledem na dopady do 
území, neboť předpokládá úpravu silnice I. třídy (I/52) na rychlostní silnici v ulici Vídeňské. Tím vyvolává 
změny v dopravní obslužnosti a zatížení okolních obcí a městských částí silniční dopravou, vyvolává potřebu 
realizace nové technické a dopravní infrastruktury především z důvodu nutnosti dodržení parametrů 
závazných pro rychlostní silnici (např. zrušení silničních kolektorů v ulici Vídeňské, nové komunikace a nové 
tramvajové trati, znemožnění realizace MÚK Moravanská umožňující obsluhu rozsáhlého přilehlého území) 
apod. Důvodem odmítnutí „nulové varianty je rovněž další zvýšení emisní a hlukové zátěže z dopravy
v dotčeném území podél stávajících komunikací (dálnice D1 + ul. Vídeňská). 

Varianta „Modřická“ a varianta „Želešická“ vycházejí z hlediska výhodnosti po porovnání v zásadě podobně, 
avšak varianta Modřická má některé výhodnější parametry (dává vyšší dopravní účinnost, je kratší, 
ovlivňuje obytná území v menší míře a chová se šetrněji ke stabilizovaným lokalitám přírodního 
charakteru…), proto byla doporučena jako nejvýhodnější a je součástí ZÚR JMK v invariantním návrhu. 

ZÚR JMK zahrnuje koridory JZT (ve variantě Modřické) a koridor JT v šíři 600 m. Ve smyslu § 43 odst. 3 
stavebního zákona územní plán zpřesní vlastní trasu tangenty v rámci koridoru stanoveného ZÚR JMK. 

ZÚR JMK stanovují pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru JZT Troubsko (D1/R43) –
Rajhrad (R52) požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území a úkoly pro územní plánování v kap. Dv bodech (65) a (66), pro plánování a usměrňování územního 
rozvoje v úseku JT Modřice (JZT) – Chrlice (D2) požadavky na uspořádání a využití území, kritéria
a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování v kap. Dv bodech (67) a (68).
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Jihovýchodní tangenta je ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezena jako dva na sebe navazující koridory: koridor D12 
čtyřpruhové silnice II. třídy Jihovýchodní tangenty Chrlice (D2) – Šlapanice a koridor DR4 kapacitní 
(nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná. Návrhem komunikace je sledováno posílení 
kapacitního propojení a obsluhy dynamicky se rozvíjejícího jihovýchodního segmentu rozvojové oblasti OB3 
Brno v návaznosti na JT a JZT, dálnici D2 a radiální komunikační síť Brna, především silnici II/380
a navrhovanou přeložku silnice II/417 Brno, Slatina – Šlapanice. Toto se vztahuje zejména k úseku Chrlice –
Šlapanice, který je ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezen jako návrhový koridor čtyřpruhové silnice s možností 
realizace v polovičním profilu. Na základě námitek města Brna a zástupců veřejnosti směřujících proti 
vymezení výrobních smíšených ploch (zejména proti ploše PZ2), byla plocha PZ2 přeřazena mezi plochy 
územních rezerv (ve smyslu § 36 stavebního zákona budou prověřeny možnosti jejího využití, dosavadní 
využití nebude měněno způsobem, který by znemožnil prověřované budoucí využití). S ohledem na změnu 
podmínek ve využití území bylo projektantem prověřeno dopravní řešení v prostoru jihovýchodně od Brna, 
zejména z hlediska potřebnosti tangenciálního propojení ve směru Želešice – Chrlice – Tuřany – Šlapanice. 
Určující roli pro rozhodování o etapizaci rozvoje silniční sítě v tomto segmentu po převedení navrhované 
plochy smíšené výrobní PZ2 do územní rezervy budou sehrávat přepravní vztahy vedené radiálně po 
silnicích II/380 a III/15283 k dálnici D1 a k městu Brnu a výše uvedený tangenciální směr. Zkvalitnění 
silničního spojení Tuřany – Brno, Slatina s obchvatem Tuřan (záměr D41) zásadním způsobem zatraktivní 
dopravní vazby a komunikační spojení tohoto prostoru na dálnici D1 a město Brno. To přirozeně vyvolá
i nárůst dopravy v tangenciálním spojení od dálnice D2 a navrhované jižní tangenty směrem na Tuřany, 
který stávající silnice III. třídy není v současné podobě schopná přenést. Protože dle posouzení výhledového 
dopravního zatížení dle modelu silniční dopravy je v trase koridoru D12 Chrlice (D2) – Šlapanice patrný
v prostoru křižovatky se silnicí II/380 skokový pokles dopravy, je jako návrhový v ZÚR JMK ponechán pouze 
úsek Chrlice (MÚK-D2) – Tuřany (MÚK-II/380), navazující úsek JVT Tuřany – Tvarožná je celý převeden do 
územní rezervy DR4. Návrhový koridor D41 II/380 Tuřany, obchvat je s drobnou úpravou ponechán. 
Parametry komunikace, pro kterou bude vymezena územní rezerva, budou prověřeny v souvislosti
s prověřením územní rezervy pro výrobní smíšené plochy v Tuřanech a Šlapanicích.

Dalším cílem JVT je vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění obsluhy území a návaznost na nižší silniční 
infrastrukturu, což se týká zejména koridoru DR4. Výrobní zóny v jižním a jihovýchodním sektoru Brna a ve 
Šlapanicích budou zdrojem pracovních příležitostí. Vzhledem k dostatku ploch vymezených v územních 
plánech jednotlivých obcí jihovýchodně od Brna pro rozvoj bydlení a relativně krátkým dojezdovým 
vzdálenostem na plánovaná pracoviště přinese rozvoj výrobních zón určitě také rozvoj bydlení. A jedním
z limitujících faktorů pro rozvoj tohoto dynamicky se rozvíjejícího území bude zabezpečení kapacitního 
dopravního napojení. Veškeré stávající krajské silnice procházejí přes centra jednotlivých sídel a zvýšení 
dopravy by přineslo komplikace. Aby mohl být plně využit potenciál tohoto území, je nutno v předstihu řešit 
otázky dopravy. Jedním z prvních kroků je vymezení koridoru území rezervy DR4, který bude sloužit jako 
základ pro nižší silniční infrastrukturu s konečným cílem zabezpečení kvalitní obsluhy území.

Návrh koridoru JVT vychází ze „Studie jihovýchodních tangent města Brna“ (PK Ossendorf s.r.o., Brno, 
2001). Touto studií bylo v území prověřeno 8 variant, dále sledovaná zůstala varianta označená G. Studií 
byly původně vyhledávány trasy vedení rychlostní silnice. V 2. Návrhu ZÚR JMK má však JVT jiné cíle, má 
plnit zejména funkci obslužnou pro nově plánované rozvojové plochy a v delším časovém horizontu 
zabezpečit kvalitní napojení nižší dopravní infrastruktury a odlehčit dopravě v jednotlivých obcích. 
V žádném případě JVT nemá sloužit k zajištění tranzitní dopravy ve směru sever – jih, pro dopravu ve směru 
od Olomouce směrem jižním je v ZÚR JMK vymezen koridor rychlostní silnice R55, případně pro tranzit 
bude sloužit rozšířená dálnice D1. 

ZÚR JMK stanovují pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihovýchodní tangenty D12 
požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly 
pro územní plánování v bodech (69) a (70).

Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 
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požadavky na jejich využití. Dále dle § 36 stavebního zákona zásady územního rozvoje mohou vymezit 
plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno 
způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití, tzv. „územní rezervy“. Ve 
smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ jsou v článku (189) textové části uvedeny požadavky 
na uspořádání a využití území – vytvořit podmínky pro územní rezervy ploch a koridorů s cílem prověřit 
možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo 
podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Z výše uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK není 
vymezován koridor pro realizaci záměru silnice – JVT (na základě kterého by mohlo dojít k realizaci stavby 
komunikace), ale je vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, aby zde byly 
realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro silnici. Úkolem pro územní 
plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné upřesnění koridoru územní rezervy pro 
silniční dopravu, nikoliv příprava realizace stavby. Dle článku (189) – úkoly pro území plánování textové 
části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být při prověřování možnosti budoucího využití územní rezervy podmínky 
minimalizace vlivů na obytnou funkci a minimalizace střetů s limity využití území zohledněny.

2. námitka, uvádějící, že tangenty jsou umísťovány do prostoru, kde jsou dlouhodobě překračovány 
zákonné limity prašnosti, upozorňující na data ze stanice ČHMÚ Brno –Tuřany… a uvádějící, že je 
protizákonné navrhovat v územním plánování nové velké zdroje znečištění, se zamítá. 

Odůvodnění:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k tangentám je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení 
variantně navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA (začátek str. 217).

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části HIA jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá jako nástrojů hodnocení zdravotního rizika, kterými jsou odhad 
expozice, charakterizace rizika atd.. V žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí 
být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno v kap. 4.4.7. „Tangenty v oblasti jižně od Brna“ (str. 88) 
dokumentace HIA.

Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK - viz články (66), (68) a (70) textové části 
návrhu ZÚR JMK. 

KHS ve svém stanovisku č.j. KHSJM 18631/2011, ze dne 28.04.2011 k dané problematice uvedla následující:

K problematice úrovně zátěže v předmětné lokalitě se vztahuje podmínka č. 2 stanovená v souladu
s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního zákona ve výrokové části stanoviska KHS JMK ke 2. návrhu Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20.7.2010 vydaného pod číslem jednacím 
6726/2009/BM/odb_HOK … Citovaná podmínka směřuje k naplnění závěrů a doporučení vyplývajících z 2. 
Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území a z přílohy č. 3 
této části, tj. HIA … vzhledem k tomu, že dle závěrů HIA dostupné podklady neumožnily v době zpracování
souhrnnou zátěž přesně kvantifikovat, požadovala KHS JMK v rámci územně plánovací činnosti 
Jihomoravského kraje respektovat závěry a doporučení stanovená ve 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
udržitelné území a v příloze HIA s tím, že zcela reálně lze předpokládat, že po vydání ZÚR JMK, které vymezí 
koridory a plochy konkrétních záměrů, bude zahájeno jejich upřesnění v navazujících územně plánovacích 
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dokumentacích a při předrealizační (projektové) přípravě záměrů, čímž bude na základě predikovaného 
řešení umožněno zpracování v HIA doporučené podrobné rozptylové a hlukové studie a následné prověření 
řešení vybraných problémů územní studií. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že KHS JMK jako dotčený orgán na úseku veřejného zdraví nepožaduje 
jednoznačné vyvození závěrů k jednotlivým lokalitám (protože dostupné podklady neumožnily v době 
zpracování zátěž přesně kvantifikovat) a souhlasí s řešením 2. Návrhu ZÚR JMK.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (znečištění 
ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR.

3. námitka, uvádějící, že řešení dopravní infrastruktury s pomocí tangent je neodůvodněné a nesprávné
a že je dobře známo, že v prvním Zadání ZÚR JMK bylo uvedeno, že na Tangenty má být převedena doprava
z dálnice D1, se zamítá.

Odůvodnění:

JZT, JT i JVT jsou součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol pro 
územní plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit územní 
podmínky pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti s rozvojem 
komerční zóny Brno-jih“. 

Nutnost řešení silniční sítě jižně dálnice D1 byla vyvolána rozvojem města Brna jižním směrem, zejména 
výstavbou komerčních zón v území. Z hlediska řešení silniční sítě města Brna a okolí (území Brněnské 
aglomerace) je podstatné respektování systému třístupňové ochrany území, zejména zastavěných území, 
před tranzitní dopravou.

K tvrzení podatele, že řešení dopravní infrastruktury s pomocí tangent je neodůvodněné a nesprávné lze 
konstatovat, že předmětné tangenty byly v ZÚR JMK prověřeny na základě již dříve zpracovaných územně 
plánovacích podkladů a modelování dopravy – viz námitka č. 1. Závěry uvedených podkladů zpracovaných
v podrobnějším měřítku, než zásady územního rozvoje, potvrdily výhodnost řešení silniční sítě jižně dálnice 
D1 s tangentami. 

Ke konstatování, že a tangenty má být převedena doprava z dálnice D1, je nutno uvést, že 2. Návrhem ZÚR 
JMK není toto řešení sledováno a z textové části ani z odůvodnění nevyplývá. Jednoznačné stanovisko k této 
námitce zaujal dotčený orgán - OD, který ve svém stanovisku k námitkám č.j. JMK 62304/2011, ze dne 
04.05.2011 uvádí: V mnoha podáních se objevuje překroucená informace, že (parafrázováno:) "podle 
prvního Zadání ZUR má být na tangenty převedena doprava z dálnice D1". Z tohoto postulátu pak vychází 
argumentace proti návrhu tangent. Pravdou je, že první návrh ZUR uvádí (cit:) "V návrhu ZÚR prověřit 
variantu převedení dálnice D1 do stopy tzv. Jihovýchodní a jihozápadní tangenty města Brna (dále jen JZT
a JVT, vymezených v Generelu dopravy JMK". Nejedná se tedy o pokyn k uváděnému řešení, ale k prověření 
varianty. První návrh ZÚR ovšem tuto variantu neobsahuje, JVT navrhuje jako kombinaci silnice I., II. tř.
a územní rezervy. V roce 2009 bylo projednáno druhé zadání ZUR, které již neobsahuje ani požadavek na 
prověření "převedení dopravy z dálnice na tangenty" jako varianty. Druhý návrh ZÚR JVT navrhuje jako 
kombinaci silnice II. tř. a územní rezervy. Převádění dopravy z dálnice na silnici II. tř. není přípustné, neboť 
silnice plní jinou funkci a lze u ní předpokládat stavební stav této funkci odpovídající (nevztahuje se na 
objížďky). Argumenty vycházející z tvrzení, že na JVT má být převedena doprava z dálnice D1, jsou tak 
irelevantní a KrÚ JMK OD se jimi nezabýval; v případě převedení dopravy z dálnice by ani nebyl dotčeným 
orgánem ve věci části JVT. 

Z výše uvedeného také jednoznačně plyne, že tvrzení některých připomínek (paraf:) "JT je bez výstavby JZT 
naprosto bezúčelná, stejně tak JVT" není relevantní. JZT je navrhována jako silnice rychlostní, JT jako silnice 
I. tř. a JVT jako silnice II. tř. a v části jen jako územní rezerva nekategorizované komunikace. Každá tato 
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silnice plní jinou funkci a tuto svoji funkci plní i sama o sobě. JT (bez ohledu na JVT a JZT) tvoří jako spojnice 
D2 a R52 náhradu dálkovou dopravou přetížené silnice II/152, JVT v návrhovém úseku bez ohledu na JT a JZT 
napojuje Šlapanice na II/380 a D2. JT a JVT ovlivňují řešení silnic II. a III. tř. v aglomeraci a není ani relevantní 
ani žádoucí je vázat na realizaci JZT. Faktem pouze je, že každá z komunikací přispěje ke zkvalitnění silniční 
sítě a ta bude nejlépe fungovat, bude-li kompletní - tedy při realizaci všech tří tangent. Na základě 
odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK a výše uvedeného stanoviska OD nelze námitce vyhovět a tangenty budou
v ZÚR JMK ponechány.

4. námitka, uvádějící, že v oblasti mezi tangentami vznikl jen několikakilometrový pás území s řadou obcí, 
které by se tak dostaly do pasti a bylo by nevyhnutelné, že by tyto obce sloužící čistému bydlení se 
postupně přetvořily do oblasti průmyslové výroby, logistických center atd. a že tento postup je v rozporu
s principy územního plánování, se zamítá.

Odůvodnění:

Zásady územního rozvoje vymezují koridory JZT, JT a JVT jako záměry nadmístního významu, jejichž význam 
byl prověřen v ZÚR JMK na základě již dříve zpracovaných územně plánovacích podkladů. ZÚR JMK vymezily 
na základě uvedeného prověření koridory a plochy ve smyslu § 18 odst. (2), který uvádí, že „Územní 
plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.“ 
Podatel v námitce uvádí, že do území, které je v současné době využito pro čisté bydlení, nelze vkládat nové 
záměry pro aktivity, které nesouvisí s bydlením (příkladně a dopravní a výrobní záměry). Podatel v námitce 
vytváří vlastní scénář územního rozvoje obcí jižně dálnice D1, který však není v souladu s řešením ZÚR JMK. 
Jedná se o spekulace a domněnky podatele, které nejsou odůvodněny. K uvedenému lze doplnit, 
že podatelem uvedené plochy výroby a plochy pro logistiku nejsou v ZÚR JMK zapracovány jako záměry 
nadmístního významu. Plochy místního významu řeší územní plán, který musí výše zmíněný § 18 odst. (2), 
přičemž řešení záměrů místního významu v územním plánu je v kompetenci obcí. 

JZT, JT i JVT jsou součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol pro 
územní plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit územní 
podmínky pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti s rozvojem 
komerční zóny Brno-jih“. Tento úkol byl v ZÚR JMK rozpracován, přičemž funkce jednotlivých tangent je 
zřetelná z předcházející námitky. Zástupcem veřejnosti uváděné plochy průmyslové výroby a logistických 
center jsou jako plochy nadmístního významu v ZÚR JMK navrhovány pouze v prostoru Tuřany, Černovice 
Šlapanice jako plochy smíšené výrobní PZ1, PZ2 a PZR1; vymezování ploch místního významu není úkolem 
ZÚR JMK a musí být řešeno v územních plánech jednotlivých obcí (včetně případných dopadů na udržitelný 
rozvoj území). Pokud se týká ploch PZ1, PZ2 aPZR1, jsou tyto navrhovány v území s kumulací záměrů 
Šlapanicko. V závěrech HIA v kap. 5 je k problematice takových lokalit konstatováno následující: „V těchto 
lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů
a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto resortního 
podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde 
nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví“. Z citovaného textu je zřejmé, 
že hodnocení HIA požaduje zpracovat podrobnou studii (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž 
při realizaci všech záměrů. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze 
předpokládá, že by měla být zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, 
protože případná nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. 
Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je tedy posouzení očekávané zátěže při realizaci všech 
záměrů na základě podrobné studie jako resortního podkladu. Tato podmínka bude projektantem 
zohledněna a doplněna do 2. Návrhu ZÚR JMK u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných 
záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK 
se tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit 
územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného 
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podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž 
mu její zpracování stanoví ZÚR JMK.

Dodáváme, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň 
hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době realizace jednotlivých 
záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

5. námitka, uvádějící, že z hlediska tranzitní dopravy je třeba posuzovat alternativní řešení, kdy doprava 
není zavlékána do Brněnské aglomerace a na JV tangentu a že toto řešení je v souladu s PÚR, musí být 
posouzeno v rámci pořizování ZÚR, je to řešení po trase rychlostní komunikace R55 až po hranice
s Rakouskem, se zamítá. 

Odůvodnění:

Součástí dokumentace „Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK“ bylo vyhodnocení alternativních 
koncepčních variant silničního spojení Brno – Vídeň (ve třech variantách) a rovněž v širších souvislostech
v relaci severní Morava – Wien; toto bylo zohledněno v návrhu dopravní infrastruktury, promítnutém v ZÚR 
JMK (kap. C.4.1.1 Silniční doprava, od str. 27 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK). 

KrÚ JMK konstatuje, že propojení ČR s Rakouskou republikou je veřejným zájmem, který musí deklarovat 
stát, a to v tomto případě prostřednictvím PÚR ČR 2008. PÚR ČR 2008 je nástrojem územního plánování
a určuje požadavky a rámce pro konkretizaci ve stavebním zákoně obecně uváděných úkolů územního 
plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Z uvedeného vyplývá, že KrÚ JMK 
při posuzování 2. Návrhu ZÚR JMK musí postupovat v souladu jak s PÚR ČR 2008.

PÚR ČR 2008 v odstavci (106) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor pro 
rychlostní silnici R52 v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko (E461). Důvodem jeho vymezení 
je zkvalitnění silničního propojení Brno – Vídeň. Vazba na rakouskou silniční síť. Součást TEN-T. Koridor pro 
tuto rychlostní silnici je již přímo vymezen v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko bez 
jakýchkoliv úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady. 

Dále PÚR ČR 2008 v odstavci (109) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor 
pro rychlostní silnici R55 v úseku Olomouc – Přerov a dále Napajedla – Uherské Hradiště – Hodonín –
Břeclav – hranice ČR (- Wien). Důvodem je zajištění kvalitativně vyšší úrovně obsluhy území s vysokou 
koncentrací sídel a obyvatel. Součást TEN-T. Úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady je 
prověřit proveditelnost rozvojového záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. 

V PÚR ČR 2008 jsou tak vymezeny koridory pro dva samostatné záměry – rychlostní silnici R52 a rychlostní 
silnici R55, včetně prověření záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. PÚR ČR 2008 tedy stanovila spojení 
JMK, potažmo severní Moravy, s Vídní s použitím jak R52, tak R55. Požadavek na porovnání různých 
koncepčních variant silničního spojení Brna s Vídní není v PÚR ČR 2008 stanoven. Je třeba připomenout, že 
ZÚR dle § 36 odst. 3 stavebního zákona zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s PÚR 
ČR, která koordinuje tvorbu a aktualizaci ZÚR. Zásady se nemohou odchýlit od řešení závazně stanoveného 
PÚR ČR (§ 31 odst. 4 stavebního zákona). Dokládá to i ustanovení § 39 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém 
je výslovně uvedeno, že ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto 
při schválení PÚR, se nepřihlíží.

V souvislosti s úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní orgány v článku (109) PÚR ČR 2008 lze 
aplikovat rozsudek NSS č.j. 8 Ao 5/2010 – 149 ze dne 24. února 2011 v bodě [79], kde soud došel k závěru, 
že se jedná o úkol pro ústřední správní úřad, který opatří relevantní územně plánovací podklady. Teprve 
kladným výsledkem takového prověření by vznikl podklad, který by při další aktualizaci PÚR ČR již umožnil 
uložit konkrétní úkol orgánům územního plánování. 
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ZÚR JMK prověřovali jak záměr R52, a to ve dvou variantách, tak záměr R55 v úseku Břeclav – st. hranice ve 
třech variantách. Varianty rychlostní silnice R52 a R55 byly posouzeny a vyhodnoceny z hlediska dopravně 
inženýrských kritérií, předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky životního prostředí (pozn. u všech 
variant v úseku R55 Břeclav – st. hranice byl konstatován významný negativní vliv na lokality Natura 2000). 
Při vyhodnocování variant bylo postupováno v souladu se stavebním zákona, což dokládá textová část 
vyhodnocení SEA zejména v kap. A.6, textová část Odůvodnění, kap. C.4.1.1 Silniční doprava, str. 49 a 59
a textová část HIA na str. 100 a 113.

V roce 2008 Ministerstvo dopravy nechalo zpracovat „Komparativní studii R52 Pohořelice – Mikulov –
hranice ČR/Rakousko a R55 Břeclav (D2) – hranice ČR/Rakousko“, která porovnala dopravní, ekonomické
a ekologické parametry variant kapacitního spojení Brno – Vídeň. Na základě této studie byla jako 
nejvhodnější varianta trasy doporučena k realizaci varianta R52 Pohořelice – Mikulov – hranice 
ČR/Rakousko, stejně jako ve 2. Návrhu ZÚR JMK. 

Je nutno oponovat zástupci veřejnosti v tom, že bude „zavlékána doprava na JVT“. Jak je zřejmé
z odůvodnění 1. námitky i z odůvodnění 3. námitky, úkolem JVT není převádění tranzitní dopravy, 
ale obsluha území východě od Brna (ze směru od Šlapanic) a napojení této dopravy na silnici II/380 a dálnici 
D2. Navíc převádění dopravy z dálnice na silnici II. tř. (tak je JVT v ZÚR JMK navrhována) není přípustné, 
neboť silnice II. třídy plní jinou funkci.

6. námitka, uvádějící, že z hlediska tranzitní dopravy je třeba posuzovat alternativní řešení, kdy doprava 
není zavlékána do brněnské aglomerace a na JV tangentu a že toto řešení je v souladu s PÚR, musí být 
posouzeno v rámci pořizování ZÚR, je to řešení po trase kapacitní komunikace S8, dle definice v PÚR, které 
musí být posouzeno v procesu pořizování v ZÚR JMK, se zamítá. 

Odůvodnění:

Trasa silnice I/38 (dle PÚR ČR 2008 koridor kapacitní silnice S8) je prověřena a v ZÚR JMK pojmenována jako 
silnice I/38 dle bodu (57). ZÚR JMK zpřesňují koridor kapacitní silnice S8 Havlíčkův Brod – Jihlava – Znojmo –
Hatě – hranice ČR/Rakousko (Wien), vymezený v PÚR ČR 2008, vymezením koridoru D7 přeložky silnice I. 
třídy I/38 Blížkovice (hranice kraje)- Znojmo – Hatě – hranice ČR/Rakousko. Dopravní řešení požadované 
zástupcem veřejnosti je v ZÚR JMK prověřeno a zpřesněno, námitku považujeme za irelevantní.

7. námitka, uvádějící, že není přípustné zavlékat komunikace transevropské silniční sítě TEN-T do hustě 
osídlených oblastí, že závazná legislativa odkazuje na „aglomerace“, že oficiální český překlad odkazuje na 
hlavní sídelní útvary. i obce v těsné blízkosti Brna jsou součástí brněnské aglomerace, jsou tedy územím, 
kam nesmí být zaváděna síť TEN-T, že z návrhu tangent vyplývá, že tranzitní doprava by byla vedena po 
tangentách a že tangenty by měly funkci TEN-T, což je z hlediska hustoty osídlení a z hlediska brněnské 
aglomerace nepřípustné, se zamítá.

Odůvodnění:

JZT a JT jsou součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol 
pro územní plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit 
územní podmínky pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti
s rozvojem komerční zóny Brno-jih“. 

Nutnost řešení silniční sítě jižně dálnice D1 byla vyvolána rozvojem města Brna jižním směrem, zejména 
výstavbou komerčních zón v území. Z hlediska řešení silniční sítě města Brna a okolí (území Brněnské 
aglomerace) je podstatné respektování systému třístupňové ochrany území, zejména zastavěných území, 
před tranzitní dopravou
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ZÚR JMK řeší zajištění ochranného dopravního systému města Brna a okolí v území jižně dálnice D1 
doplněním tangent k městu Brnu, které představují propojení dálnic D1 a D2 ve směru západ – jih,
a zároveň řeší zkapacitnění dálnice D1 rozšířením na šestipruhové uspořádání v úseku Kývalka – Holubice. 
Na jižní tangentu v MÚK JT – D2 může navázat Jihovýchodní tangenta (koridor D12 a koridor DR4). 
Uvedenou funkci tangent potvrzuje Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku č.j.141/2011-910-UPR/2-Ma, 
ve kterém uvádí, že „JZT napomáhá lepšímu rozložení cílové a zdrojové dopravy ve městě Brně, neboť 
umožňuje přímé zpřístupnění jednotlivých městských částí a obcí jižně dálnice D1“. JT pak napomáhá 
odlehčení přetížených úseků a MÚK na D1 v úseku města Brna a zároveň odlehčení D2, který je zatížený
v důsledku blízkosti komerčních zón jižně Brna. 

Pokračování odůvodnění k této námitce, které se týká sítě TEN-T, je uvedeno z důvodu velké obsažnosti,
v odůvodnění následující námitky č. 8, neboť v této části je odůvodnění u obou námitek identické.

8. námitka, uvádějící, že podatel namítá proti megalomanským plánům Jihomoravského kraje, aby se Brno 
stalo křižovatkou evropských dopravních tranzitních cest, což je v rozporu s rozhodnutím Rady evropského 
parlamentu č. 1692/96, podle kterého transevropská silniční síť na svých koridorech má míjet hlavní sídelní 
útvary, že připravované ZÚR JMK zavádí do městských a příměstských sídelních útvarů dálnice, resp. 
rychlostní komunikace, aby v rámci vícestupňové ochrany sídelních útvarů před nadbytečnou dopravou, 
kterou tam sama zavedla, vydávala náklady na odstranění negativních vlivů dopravy a že navíc se nedaří 
stlačit hluk z dálnic pod zákonné limity a z hlediska prašnosti neexistují účinná opatření, která by mohla 
garantovat snižování prašnosti (jemný prach PM10, PM2,5 a PMI, se zamítá.

Odůvodnění:

ZÚR JMK ve smyslu § 36 odst. 3 stavebního zákona ZÚR v nadmístních souvislostech zpřesňují a rozvíjejí cíle
a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje. Z tohoto zákonného rámce vychází 
pozice města Brna jako křižovatky dopravních cest, ZÚR JMK pouze zpřesňuje úkoly pro územní plánování 
vymezené v Politice územního rozvoje ČR 2008.

Pokud se týká rozporu ZÚR JMK s rozhodnutím Rady evropského parlamentu č. 1692/96 (dále jen „TEN-T“), 
podle kterého transevropská silniční síť na svých koridorech má míjet hlavní sídelní útvary, je nutno uvést 
následující:

PÚR v rámci tzv. „Republikových priorit“, konkrétně ve svém čl. 23, stanoví následující prioritu pro kapacitní 
silnice: „jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“. PÚR neobsahuje definici zde použitých pojmů „dostatečný 
odstup“ a „hlavní centrum osídlení“. Pro vyřešení tohoto výkladového problému nelze využít ani úpravu 
obsaženou v čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, protože zde byl použit jiný pojem „obchvaty hlavních městských 
center“ (angl.: „bypass the main urban centres“), kromě toho TEN-T také neobsahuje definici tohoto pojmu. 

Další komplikaci tohoto výkladového problému působí nejednoznačná terminologie užívaná v oficiálním 
českém znění TEN-T, jak bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Výše již bylo zmíněno, že např. 
anglické znění TEN-T, čili rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, obsahuje pojem „bypass the main 
urban centres“, který byl ve svém doslovném překladu „obchvaty hlavních městských center“ použit
i v původním českém znění tohoto dokumentu. Dne 26.08.2006 však vyšlo „Zvláštní vydání Úředního 
věstníku Evropské unie v českém jazyce“ (Úř. věst. L233, 26.8.2006, s. 36-36(CS)), kterým byla původní 
formulace „obchvaty hlavních městských center“ použitá v českém znění čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, 
změněna na formulaci „míjejí hlavní sídelní útvary“. Tuto změněnou formulaci ve své judikatuře použil
i Nejvyšší správní soud např. v rozsudku č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008 nebo v rozsudku č.j. 6 Ao 
1/2011-74 ze dne 20.04.2011. Ani Nejvyšší správní soud však tento pojem nedefinoval. Platnost rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996 skončila dne 24.08.2010, přičemž ode dne 
25.08.2010 vstoupilo v platnost rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 661/2010/EU ze dne 
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07.08.2010, vydané v Úředním věstníku Evropské unie dne 05.08.2010 (Úř. věst. L204, 5.8.2010, s. 1-129) 
(dále jen „přepracovaný TEN-T“). České znění tohoto „přepracovaného TEN-T“, vydané v Úředním věstníku 
Evropské unie, však nově ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b) znovu obsahuje formulaci „obchvaty hlavních 
městských center“.

Z obsahu výše citovaných rozsudků Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008
a č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011 vyplývá, že definování tohoto problematického pojmu se očekává 
od pořizovatele konkrétní územně plánovací dokumentace. Ve druhém ze zde citovaných rozsudků je totiž 
uvedeno i následující: Nejvyšší správní soud se domnívá, že posouzení souladu trasování silnice R43
s Politikou a s cit. rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady by mělo spíše náležet k procesu přijímání 
zásad územního rozvoje, jež mohou trasu silnice jako jediné vymezit. Bude též primárně na zvážení 
pořizovatele zásad, zda bude území obcí Drásov a Malhostovice považovat za „hlavní sídelní útvar“ ve 
smyslu cit. dokumentů.

Pojem „hlavní městské centrum“, jako jedna ze dvou výše zmiňovaných formulací, které byly použity
v českém znění TEN-T, a pojem „hlavní centrum osídlení“ použitý v PÚR, mají jeden společný prvek, který 
pro hledané osídlení nebo město vyjadřuje očekávaný charakter „centra“. Lze tedy dovodit, že v obou 
případech bylo těmito pojmy zamýšleno určit centra např. kultury, vzdělání, administrativy, politiky, 
obchodu, výroby a zaměstnanosti, což jsou charakteristiky, kterými lze přiléhavěji popsat např. město Brno, 
než např. obec Ponětovice. Třetí pojem „hlavní sídelní útvar“, který je alternativně užívaný v českém znění 
TEN-T, je nezbytné uchopit za ten charakteristický znak, který mají všechny tři pojmy společný, a to je 
očekávaná vlastnost „hlavního“, ať už se jedná o „hlavní městské centrum“, „hlavní centrum osídlení“ nebo 
„hlavní sídelní útvar“. Z výrazu „sídelní“ by bylo možné dovozovat očekávání charakteristiky sídel 
obyvatelstva, ale stejně tak i sídel významných institucí, jejichž příklady již byly výše vyjmenovány. Opět 
tedy lze dospět k závěru, že tato charakteristika je přiléhavější pro např. město Brno, než pro např. obec 
Ponětovice, či Jiříkovice…. V daných souvislostech je nutné vzít v úvahu také fakt, že Brno je krajské město 
Jihomoravského kraje, tedy hlavní město Jihomoravského regionu, což je z hlediska zásad územního 
rozvoje, které jsou územně plánovací dokumentací regionální úrovně, podstatná skutečnost. Kvalitu 
„krajského města“, lze tedy považovat za dostatečně relevantní charakteristiku pro to, aby tato hodnota 
mohla být považována za nejvýznamnější a určující kritérium definující tento problematický pojem. Tímto 
způsobem lze tedy dospět k závěru, že „hlavní městská centra“, „hlavní centra osídlení“ nebo „hlavní sídelní 
útvary“ z hlediska zásad územního rozvoje jsou hlavní města příslušných regionů, čili se jedná o krajská 
města. 

PÚR však ve svém čl. 23, pro případy volby trasy dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic, rozšiřuje 
oblast hlavního centra osídlení ještě i o jeho „obytnou zástavbu“ (cit.: „aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“). PÚR nedefinuje ani pojem „dostatečný odstup“, ale je zřejmé, že 
důvodem pro stanovení této podmínky byl veřejný zájem na zamezení nepřiměřených zásahů do kvality 
podmínek bydlení v obytné zástavbě hlavních center osídlení v případě, že je zde plánována realizace 
záměru dopravní stavby. 

V těchto souvislostech zřetelně vyvstává vzájemný vztah mezi čl. 23 PÚR a čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T. 
Zatímco TEN-T ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b), jako jednu z možných charakteristik tzv. „Transevropské 
silniční sítě“ stanoví, že se jedná o dálnice a silnice vysoké kvality „…, jež jsou obchvaty hlavních městských 
center na trasách stanovených sítí“, tak PÚR ve svém čl. 23 upřesňuje tuto charakteristiku, když stanoví „… 
jejich trasy… …volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení“.

V případě všech koridorů dopravních staveb musí být tedy splněna podmínka dostatečného odstupu od 
obytné zástavby hlavního centra osídlení (Brna) nebo musí být podmínka řešena podrobnějším technickým 
řešením. Protože 2. Návrh ZÚR JMK tyto podmínky vymezuje, nelze říct, že navrhované řešení je v rozporu
s TEN-T.
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K části námitky, uvádějící neexistují účinná opatření, která by mohla garantovat snižování prašnosti (jemný 
prach PM10, PM2,5 a PMI) lze konstatovat, že účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, 
které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje
a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního 
zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují 
prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority územního plánování Jihomoravského kraje uvedené
v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. Udržitelný rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona 
spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti či nemožnosti umisťování určitého druhu 
staveb. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí ve všech 
případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. 
Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové 
superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení územím z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad expozice, 
charakterizace rizika atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí být 
provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 

Problematika je už řešena v odůvodnění námitky č. 2 

9. námitka, uvádějící, že podatel požaduje řešení dopravní infrastruktury v JMK dle alternativní koncepce 
ing. Strnada z roku 2007, se zamítá. 

Odůvodnění:

Pro hodnocení předpokládané účinnosti navrhovaných koridorů a variant silniční infrastruktury 
Jihomoravského kraje v úrovni ZÚR JMK nechal KrÚ JMK zpracovat „Model silniční dopravy pro výhledovou 
síť JMK“. Výhledová komunikační síť Jihomoravského kraje byla prověřována ve třech koncepčních 
variantách – „Optimální“, „Alternativní“ a „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Pro prověření, hodnocení
a návrh koridorů silniční infrastruktury v ZÚR JMK byly využity výsledky modelování dopravního zatížení 
výhledové sítě Jihomoravského kraje pro rok 2030 v koncepční variantě „Optimální“, která zahrnuje 
všechny zásadní změny mající významný vliv na zatížení komunikační sítě, a to ve variantách, případně 
vzájemných kombinacích. Navrhovaná koncepce komunikační sítě dle studie ing. Strnada (2007) byla 
součástí přílohy č. 2 Zadání ZÚR JMK a v rámci zpracování ZÚR JMK bylo zpracovatelem prověřeno
a posouzeno. Tato studie nejblíže odpovídá koncepční variantě „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. 
Závěry modelování dopravy v rámci ZÚR JMK nebyly v souladu se závěry předmětného posouzení Ing. 
Strnada a proto nemohly být z uvedeného důvodu v ZÚR JMK zohledněny. Navíc ke studii ing. Strnada 
(2007) uvedlo MD, že studie uvádí vykonstruované souvislosti mezi komunikacemi, které nemají vazbu 
(např. R52, I/55, JVT). Proklamovaná úspora desítek mld. nebyla prokázána. Naopak Koncepce ZÚR je 
podložena, důkazem pro nutnost realizace tangent současně se všemi zmíněnými dopravními záměry je 
řada výše uvedených územně plánovacích podkladů v ZÚR JMK prověřených, zejména Model silniční 
dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje (ADIAS, HBH 2009-2010). ZÚR JMK prověřily rovněž 
variantu bez JZT, tzv. variantu „nulovou“ jako negativní průkaz, viz odůvodnění námitky č. 1.

10. námitka, uvádějící, že podatel namítá, že studie ing. Strnada byla uvedena jako podklad, což bylo při 
zpracování ignorováno, se zamítá.
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Odůvodnění:

Navrhovaná koncepce komunikační sítě dle studie ing. Strnada (2007) byla součástí přílohy č. 2 Zadání ZÚR 
JMK a v rámci zpracování ZÚR JMK bylo zpracovatelem prověřeno a posouzeno, viz odůvodnění námitky
č. 9. 

11. námitka, uvádějící, že vedené JVT a JZT je nepřípustné i z hlediska vysokého záboru vysoce bonitní orné 
půdy, se zamítá.

Odůvodnění:

Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního hodnocení 
nejvýhodněji. Hledisko záboru vysoce bonitní orné půdy neboli ZPF je jen jedním z kritérií hodnocení 
výhodnosti varianty. JZT a JVT zapracované do ZÚR JMK, byly kladně projednány z hlediska záboru ZPF
s orgánem ochrany přírody a krajiny a s orgánem ochrany ZPF. Záměry mohou být realizovány na půdách I.
a II. třídy ochrany, uvedený zábor je v souladu s Metodickým pokynem MŽP, OOLP 1067/96 odnímání půdy 
podle zákona 334/1992 Sb., ze dne 01.10.1996. 

12. námitka, uvádějící, že zahrnutí kterékoliv části tangent jako územní rezervy je nepřípustné, neb i takový 
přístup je součástí chybné koncepce. Majetky obyvatel nelze omezovat ani územní rezervy, je nutno je 
vypustit, se zamítá. 

Odůvodnění:

Podatele napadá institut „územní rezervy“ v souvislosti s JZT, JT a JVT. 2. Návrh ZÚR JMK vymezil územní 
rezervu DR4 pro prověření možnosti budoucího využití a umístění JVT, část kapacitní (nekategorizované) 
spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná, na str. 75 až 78 v kap. Dv bodech (187) až (189). Jmenovaný úsek 
územní rezervy bude na základě projednání s veřejností ve smyslu §39 stavebního zákona změněn na 
Tuřany – MÚK Tvarožná. 

Lze doplnit, že jedním z cílů JVT je vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění obsluhy území a návaznost na 
nižší silniční infrastrukturu, což se týká zejména koridoru DR4. Výrobní zóny v jižním a jihovýchodním 
sektoru Brna a ve Šlapanicích budou zdrojem pracovních příležitostí. Vzhledem k dostatku ploch 
vymezených v územních plánech jednotlivých obcí jihovýchodně od Brna pro rozvoj bydlení a relativně 
krátkým dojezdovým vzdálenostem na plánovaná pracoviště přinese rozvoj výrobních zón také rozvoj 
bydlení. Jedním z limitujících faktorů pro rozvoj tohoto dynamicky se rozvíjejícího území bude zabezpečení 
kapacitního dopravního propojení. Veškeré stávající krajské silnice procházejí přes centra jednotlivých sídel
a zvýšení dopravy by přineslo komplikace. Aby mohl být plně využit potenciál tohoto území, je nutno
v předstihu řešit otázky dopravy. Jedním z prvních kroků je vymezení koridoru území rezervy DR4, který 
bude sloužit jako základ pro nižší silniční infrastrukturu s konečným cílem zabezpečení kvalitní obsluhy 
území. 

Toto plně odpovídá i stavebnímu zákonu. Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona 
stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo 
koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití. Dále dle § 36 stavebního zákona 
zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, 
jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované 
budoucí využití, tzv. „územní rezervy“. Ve smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ jsou
v článku (189) textové části uvedeny požadavky na uspořádání a využití území pro JVT. Z výše uvedeného 
vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK je vymezena územní rezerva jako ochrana území před tím, aby zde byly 
realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro silnici. Úkolem pro územní 
plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné upřesnění koridoru územní rezervy pro 
silniční dopravu. Dle článku (189) – úkoly pro území plánování textové části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být při 
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prověřování možnosti budoucího využití územní rezervy podmínky minimalizace vlivů na obytnou funkci
a minimalizace střetů s limity využití území zohledněny (které jsou podrobně rozebrány ve Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj). Nelze tedy konstatovat, že vymezení územní rezervy je chybné
a nepřípustné, protože je řádně odůvodněno.

13. námitka, uvádějící, že vedené JVT je nepřípustné, neboť dramaticky likviduje památné území Bojiště 
bitvy u Slavkova, se zamítá. 

Odůvodnění:

K této námitce lze konstatovat, že územní rezerva pro Jihovýchodní tangentu je v ZÚR JMK lokalizována
v území, ve kterém se dotýká památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova. Dle článku (189) textové části mají 
ZÚR JMK vytvořit podmínky pro územní rezervy koridorů pro silniční dopravu nadmístního významu s cílem 
prověřit možnosti budoucího využití. Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je 
prověření a případné upřesnění koridorů územních rezerv pro silniční dopravu. Problematika, které musí 
být při prověřování možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění vymezení koridoru věnována 
zvýšená pozornost, je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Pro JVT je 
uvedena zejména podmínka minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz, minimalizace rozsahu záboru 
ZPF, minimalizace rozsahu vlivů na kulturní, historické a krajinné hodnoty území – KPZ Bojiště bitvy
u Slavkova. Dle článku (189) – úkoly pro území plánování textové části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být 
při prověřování možnosti budoucího využití územní rezervy tyto podmínky zohledněny. Tento bod 
odůvodnění tedy nemá opodstatnění, protože dle 2. Návrhu ZÚR JMK bude dotčená problematika řešena
v rámci prověřování budoucího využití koridoru územní rezervy.

Navíc lokalizace územní rezervy pro JVT je v souladu s dohodou s Ministerstvem kultury po projednání 2. 
Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 39 stavebního zákona, ve které je uvedeno k námitkám a připomínkám 
uplatněným k územní rezervě pro JVT (DR4), že „…územní rezerva pro JVT neznamená její umístění do 
krajinné památkové zóny Bojiště u Slavkova, ale znamená ochranu území do doby, než bude zvažovaný 
záměr dostatečně prověřen a bude možné o něm rozhodnout, při respektování podmínek památkové péče“. 
K námitkám a připomínkám uplatněným k záměru JVT (D12) že: “…koridor se územní krajinné památkové 
zóny dotýká jen okrajově, v rámci úpravy ZÚR JMK k vydání bude i v této části převedena JVT do územní 
rezervy.“ Řešení ochrany kulturních památek v ZÚR JMK (tedy i KPZ Bojiště bitvy u Slavkova) bylo
s Ministerstvem kultury dohodnuto.

14. námitka, uvádějící, že vedené JZT a JVT vede k nepřípustné fragmentaci území, se zamítá. 

Odůvodnění:

Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního hodnocení 
nejvýhodněji, jedním ze sledovaných cílů byla minimalizace fragmentace krajiny v rámci její ochrany. 
Hodnocení variant v rámci ZÚR JMK bylo komplexní, hledisko fragmentace krajiny, je jen jedním z kritérií 
hodnocení výhodnosti varianty. S ohledem na to, že varianta JZT Modřická a JVT zapracované do ZÚR JMK 
byly kladně projednány s orgány ochrany přírody a krajiny, lze konstatovat, že námitka je irelevantní. Navíc
z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území je zřejmé, že u varianty JZT Modřická ani u JVT 
(koridor D12 a DR4) není vyhodnocen negativní vliv záměru na fragmentaci území (viz tabulka – Příloha 1.1. 
Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na ŽP – Koridory a plochy dopravní infrastruktury).

15. námitka, uvádějící, že protest proti tangentám byl zaslán dne 14.01.2010 přímo hejtmanovi kraje a také 
peticí přes MěÚ Šlapanice již v lednu 2009 a že podatel požaduje do vypořádání uvést, kdy a pod jakým 
číslem jednacím hejtman odpověděl a uvést text jeho odpovědi, se zamítá.
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Odůvodnění:

Účelem ZÚR JMK není řešení předchozích podání obcí, ty měly být řešeny krajským úřadem 
nebo Jihomoravským krajem ve smyslu správního řádu. Jak je v námitce uvedeno, jedná se o dopis 
11 starostů hejtmanovi, tedy o dokument, který se přímo netýká řízení o ZÚR JMK. Předmětná námitka se 
nevztahuje ke 2. Návrhu ZÚR JMK a proto byla zamítnuta.

16. námitka, uvádějící, že podatel požaduje vyloučit ze ZÚR JMK vysokorychlostní železnici VRT, pokud by 
měla být dále sledována, požaduje ji napojit na existující železniční síť, se zamítá.

Odůvodnění:

Záměr VRT je obsažen v platné Politice územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR), schválené 
usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009. Dle § 31 odst. 4 stavebního zákona je PÚR 
závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro 
rozhodování v území. Protože v souladu s ust. § 39 odst. 3 stavebního zákona ke stanoviskům, námitkám
a připomínkám, ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje, se nepřihlíží,
nelze koridor VRT z 2. Návrhu ZÚR JMK vypustit; připomínka směřuje proti záměru, o němž bylo rozhodnuto 
při schválení PÚR. ZÚR JMK prověřily v rozsahu svých pravomocí záměr, vymezily pro něj koridor územní 
rezervy, přičemž vyhodnotily jeho možné vlivy na udržitelný rozvoj území v zákonem požadovaném 
rozsahu. Koridor územní rezervy VRT je v ZÚR JMK vymezen dle studie „Koordinační studie VRT 2003“, která 
byla zpracována pro Ministerstvo dopravy k plnění usnesení vlády ČR ze dne 21.07.1999 č. 741 – viz níže.

Ve sdělení příslušného dotčeného orgánu – Ministerstva dopravy ze dne 06.05.2011č.j. 141/2011-910-
UPR/2-Ma k podaným námitkám – je uvedeno, že usnesení vlády ČR ze dne 21.07.1999 č. 741 ukládá 
„zabezpečovat územní ochranu v územních plánech velkých územních celků pro budoucí možnost vedení 
železničních vysokorychlostních tratí“. Evropská BÍLÁ KNIHA – Plán jednotného evropského dopravního 
prostoru – pro vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje, 
předpokládá „dokončit do r. 2050 evropskou vysokorychlostní železniční síť. Ztrojnásobit do r. 2030 délku 
stávajících vysokorychlostních železničních sítí a udržovat hustou železniční síť ve všech členských státech. 
Většina objemu přepravy cestujících na střední vzdálenost by do r. 2050 měla probíhat po železnici.“ 

Vzhledem k vymezení navrhovaných koridorů územních rezerv VRT podél stávajících velmi dopravně 
vytížených silnic, lze předpokládat, že se na železnici přesune nezanedbatelná část individuální přepravy 
osob. V důsledku toho pak dojde ke snížení imisní a hlukové zátěže v okolí stávajících dopravních tahů. 
Z těchto důvodů jsou záměry z oblasti železniční infrastruktury, zejména vysokorychlostní tratě (tj. i koridor 
VTR plánované na území obce Ponětovice, či Jiříkovice), pozitivně hodnoceny z hlediska vlivů na veřejné 
zdraví (HIA), neboť vytvářejí potenciál k převzetí části dopravních výkonů automobilové dopravy a tím
i ke snížení emisí a hluku z automobilové dopravy. Rizikem je případný nárůst hlukové zátěže v místech, kde 
se plánované tratě přibližují obytné zástavbě. 

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje vyhodnotily dopravní závadu: „Vedení koridoru VRT
v souběhu s železniční tratí modernizovanou na rychlost 200 km/hod.“ s tím, že jako charakter závady bylo 
uvedeno, že cituji: „Modernizovaná trať na rychlost do 200 km/hod. může převzít funkci vysokorychlostního 
spojení a nahradit v této relaci VRT.“ Pokud by modernizovaná trať Brno – Přerov převzala funkci 
vysokorychlostního spojení, měla by tato skutečnost výrazně pozitivní dopad na vliv emisí a hluku na území 
obce, protože by nedocházelo ke kumulaci dopravy. Do doby, než Ministerstvo dopravy uplatní jiné řešení
v rámci aktualizace Politiky územního rozvoje, musí ZÚR JMK respektovat řešení záměrů obsažených v platné 
PÚR (viz první odstavec odůvodnění námitky).

Ve smyslu § 36 stavebního zákona jsou v článku (192) textové části uvedeny požadavky na uspořádání
a využití území územní rezervy vysokorychlostní dopravy – vytvořit podmínky pro koridory územní rezervy 
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vysokorychlostní dopravy s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být 
měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Úkolem pro 
územní plánování na další období je pak podrobnější stanovení podmínek pro koridor územní rezervy
v územních plánech dotčených obcí. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze námitku akceptovat.

17. námitka, uvádějící, že podatel požaduje, aby v oblasti jižně od Brna bylo koncepčně rozvinuto napojení 
na kolejovou dopravu města. Tento koncept příměstské železnice byl naprosto opominut, se zamítá.

Odůvodnění:

2. Návrh ZÚR JMK řeší koridory pro železniční dopravu v kap. D.1.2 Železniční doprava v bodě (102)-(119),
v kap. D.1.5 řeší integrovaný dopravní systém v bodě (126)-(127). 2. Návrh ZÚR JMK zahrnuje jak konvenční 
tratě (příkladně Nová Přerovská trať, Sokolnice zdvojkolejnění, Boskovická spojka, Křenovická spojka,…), tak
i regionální tratě (trať Hrušovany u Brna – Židlochovice, trať Šakvice – Hustopeče,…). Železniční uzel Brno 
(bod 116) a severojižní kolejový diametr (bod 118) tvoří nosný záměr veřejné dopravy v Brněnské 
aglomeraci. Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Severojižního kolejového diametru 
stanovují ZÚR JMK požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování v bodě (119). Na 
tyto nosné záměry v oblasti jižně od Brna přímo navazují (v bodě 104) koridor D43 „Nové přerovské trati“ 
Brno – Přerov, (v bodě 108) koridory D44 – zdvojkolejnění trati Brno – Sokolnice a D46 – „Křenovická 
spojka“ jako propojení tratí č. 300 a 340. Ještě jižněji od Brna je vymezen koridor D48 pro obnovu trati 
Hrušovany u Brna – Židlochovice. 

Dále 2. Návrh ZÚR JMK řeší v kap. D.5 územní rezervu pro prověření možnosti budoucího využití a umístění 
koridoru vysokorychlostní dopravy (železniční) v bodě (190)-(192), podrobně v odůvodnění námitky č. 16. 
Lze tedy konstatovat, že ZÚR JMK zohledňuje řešení, která podporuje jak železniční dopravu, tak
i hromadnou veřejnou dopravu v kraji. ZÚR JMK vytváří předpoklad pro rozvoj jak železniční, tak hromadné 
veřejné dopravy. Jejich využívání cestujícími už neřeší územní plánování.

18. námitka, uvádějící, že podatel konstatuje nezájem a nepřípustnost zadavatelů, který poznal ve fázi 
přípravy ZÚR JMK. A že je odhodlán chránit životní prostředí, zdraví a spokojený život a bojovat proti 
výstavbě tangent, tak jak jsou v ZÚR JMK navrhovány všemi způsoby, se zamítá. 

S ohledem na to, že zástupce veřejnosti v bodě 18. neuvedl žádnou konkrétní námitku k ZÚR JMK, nelze na 
ni konstruktivně reagovat. Právo občanů vyjadřovat se k předkládaným dokumentacím a záměrům je dáno 
legislativou a nelze jim toto právo upírat. Proti 2. Návrhu ZÚR JMK byla podána také tato námitka a ta je
v souladu s legislativou vypořádána.

19. námitka, uvádějící, že obec Ponětovice se ztrácí ve spleti zamýšlených komunikací – JVT, železničních
a leteckých koridorů; nesouhlasí s tím, že výstavbou další čtyřproudé komunikace, mimoúrovňové 
křižovatky o průměru 800 m a VRT kolem vesnice bude zatížení občanů hlukem a emisemi menší, a že jako 
výsměch občanům je možné hodnotit fráze v ZÚR JMK, části hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj, kde je 
uvedeno k JVT, že „realizace záměru přispěje ke snížení intenzity v obytné zástavbě sídel“ nebo 
hodnocením SEA „jsou kladně hodnoceny úkoly zajištěné územní koordinace a ochrany koridoru s ohledem 
na minimalizaci negativních jevů na obytnou funkci a kvalitu ŽP“, se zamítá.

Odůvodnění:

V námitce jsou uváděny značně zkreslující údaje. Dle 2. Návrhu ZÚR JMK v dotčeném prostoru Ponětovic 
není navržena „významná čtyřpruhová komunikace“, ale koridor pro územní rezervu pro kapacitní 
(nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná. Mimoúrovňová křižovatka o průměru 800 m není 
také ve 2. Návrhu ZÚR JMK v dotčeném prostoru Ponětovic navržena. Pro vysokorychlostní trať je vymezen 
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také pouze koridor územní rezervy, ne návrhový koridor. Jednotlivé záměry byly podrobně popsány
a odůvodněny v předchozích odůvodněních námitek – JVT v odůvodnění námitky č. 1, VRT v odůvodnění 
námitky č. 16.

Jako samostatná součást dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území bylo 
zpracováno Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví. Z výsledků tohoto hodnocení vyplývá, že realizací 
ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno. K navrhovaným záměrům ZÚR JMK je 
hodnocením HIA uveden, mimo jiné, tento závěr (kap. A.5.9. Souhrnné hodnocení vlivu záměrů na složky 
ŽP, str. 165 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území): „Jako značně problematická se jeví 
kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách, především v okolí Brna. Konkrétně jde zejména 
lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto lokalitách je nutno na základě 
podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak i navrhnout 
nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly být 
zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit 
součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví“. Z citovaného textu je zřejmé, že hodnocení HIA požaduje 
zpracovat podrobnou studii (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů 
(v případě Šlapanicka JVT, VRT, železnice Brno – Přerov, rozšíření letiště, výrobní plochy). Vyhodnocení vlivů 
2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by měla být zpracována územní 
studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná nezbytnost zpracování územní 
studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je tedy 
pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech rozvojových záměrů v území. 
Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit s předpokládanou 
kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách v území (v 
projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn v souladu s 
§ 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací,
z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat zpracování územní 
studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. Na základě výše uvedeného je tedy námitka pro 
území s kumulací vlivů vypořádána.

V druhé části námitky není upřesněno, v čem zástupce veřejnosti spatřuje nesprávnost těchto konstatování. 
Text je navíc vytržen z kontextu a není zřetelné, ke kterému záměru se vztahuje. 

Protože se v první uváděné větě jedná o realizaci záměru, nemůže se toto konstatování vztahovat k územní 
rezervě DR4 (kterou je dotčena obec Ponětovice a ke které se evidentně vztahuje námitka č. 19 jako celek). 
Územní rezerva pouze chrání území před zásahy, které by mohly omezit prověřované budoucí využití,
a neumožňuje realizaci stavby. Uvedená věta se nevztahuje k území obce Ponětovice.

Na druhou uváděnou větu vytrženou z hodnocení SEA nebylo možné reagovat, protože zástupce veřejnosti 
neuvedl bližší souvislosti.

20. námitka, uvádějící, že výstavba JVT bude mít negativní dopad na celou obec také znehodnocením ceny 
nemovitostí, že JVT je plánována vedle rozvojové obytné části obce, kde podle schváleného územního plánu 
probíhá výstavba RD a že těmto střetům zájmů mají záměry územního rozvoje a územní plány zabraňovat. 
Jak jinak hodnotit než jako likvidační záměr skutečnost, že se navrhovaná území rezerva DR4 se k této 
zástavbě přiklání a za ní zase vzdaluje, se zamítá.

Odůvodnění:

Pořizovateli je známo, že obec Ponětovice má v jižní části platným Územním plánem sídelního útvaru 
Ponětovice (schválen v r. 1996) vymezenu lokalitu pro bydlení jako dostavbu druhé strany ulice. V nově 
pořizovaném územním plánu je tato lokalita respektována a další rozvoj je směřován severněji do prostoru, 
který se uvolní vymístěním stávající železnice. Při projednávání územního plánu Ponětovice s dotčenými 
orgány bylo navrženo jižně od nového vedení železniční trati Brno – Přerov (které už je projekčně 



439

upřesněno) vymezit územní rezervu pro dopravu, ve které se budou v budoucnu zpřesňovat záměry JVT
a VRT (jak je uvedeno v odůvodněních k námitkám 1 a 16). Při prověřování a upřesňování dopravních 
záměrů (jako návrhových koridorů, ne koridorů pro územní rezervy) je následně nutno brát zřetel na 
navrhovaný rozsah nové zástavby, který byl v rámci společného jednání o návrhu územního plánu 
Ponětovice konaného ve smyslu § 50 stavebního zákona s dotčenými orgány dohodnut už v roce 2010. Dle 
sdělení pořizovatele územního plánu Ponětovice práce spojené s pořizování územního plánu prozatím 
nepokračují. 

Pokud se týká ceny nemovitostí, zástupcem veřejnosti je konstatováno, že dojde ke snížení hodnoty 
nemovitostí, ale není uvedeno, z jaké příčiny. Pokud se týká znečištění ovzduší a hluku, je nutno vycházet ze 
závěrů Hodnocení vlivů na veřejné zdraví. V kap. 4.4.7.3. Vliv záměrů ZÚR JMK je sice vyhodnocen pouze 
vliv koridoru D12 (vliv na územní rezervu DR4 JVT nebyl zpracován), nicméně ze závěrů je zřejmé, že jej lze 
aplikovat i na územní rezervu DR4. Jako shrnutí kapitoly je uvedeno: aktivní varianta je příznivější, a to jak
v případě hlukové, tak imisní zátěže, pokračování úseku směrem na východ bude mít na obyvatelstvo 
minimální dopad vzhledem k minimální lokalizaci zástavby poblíž plánované trasy. Navíc podmínkou 
vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je pro oblast Šlapanicka s možnou kumulací záměrů pořízení resortní 
studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech rozvojových záměrů v území. Z předchozího 
odstavce vyplývá, že při prověřování a upřesňování dopravních záměrů je následně nutno brát zřetel na 
navrhovaný rozsah nové zástavby. Z hlediska území obce Ponětovice jsou tedy obavy ze znehodnocení cen 
nemovitostí neopodstatněné. 

Pokud se týká střetů záměru JVT s rozvojem obce, je nutno uvést následující. Jak je uvedeno výše, koridor 
územní rezervy JVT vychází ze „Studie jihovýchodních tangent města Brna“ (PK Ossendorf s.r.o., Brno, 
2001), kterou byly původně vyhledávány trasy vedení rychlostní silnice. V rámci prověření možností 
budoucího využití koridoru území rezervy DR4 (ve smyslu § 36 stavebního zákona) i s ohledem na jinou 
kategorii komunikace (nebude se jednat o rychlostní silnici, která v tomto území nemá opodstatnění) bude 
koridor JVT upřesněn tak, aby dopady do území a na obyvatelstvo byly minimalizovány.

Námitka zástupce veřejnosti Z. P.  (K034)

Námitka zástupce veřejnosti Z. P., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 15.04.2011 pod č.j. JMK 53316/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/ 
OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání zástupce veřejnosti Z.P. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v 
§ 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Zástupce veřejnosti uplatnil proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. 
Návrh ZÚR JMK“) námitku, jíž předchází shrnující obsah: „Jedná se o přeložku krajské komunikace II/416 –
koridor územní rezervy DR35. Zahrnuje obchvat Blučiny – přemostění Svratky – napojení na stávající obchvat 
Hrušovan, navržená varianta pokračuje směrem na jih – Xell, kolem objektu rozvodny E.ON, dále objektu 
firmy PEGAS, přes fotovoltaickou elektrárnu, VKP Klínky a kolem železniční trati k silničnímu mostu
v Žabčicích, kde bude napojena na stávající – směrem na Pohořelice.“. Samotná námitka pak byla 
formulována v bodě 1) předmětného podání následovně: „Nesouhlasíme s umístěním přeložky krajské 
komunikace II/416 (koridor územní rezervy DR35) v k. ú. Obce Unkovice.“.

Předmětné podání bylo rozděleno do tří částí, přičemž druhá část tohoto podání obsahovala samotnou 
námitku a dvanáct bodů jejího odůvodnění, které byly vypořádány následovně:
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Bod 1. Dotčený orgán, tj. odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále také „OD“) neuplatnil 
při projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona ve svém stanovisku žádné 
připomínky ke koridoru územní rezervy DR35.

OD k podané námitce sdělil, že nedoporučuje námitce vyhovět. Dále k námitce uvádí, že město Židlochovice 
požaduje převést pokračování koridoru D37 (tj. koridor DR35) z územních rezerv do návrhu. 

Obec Unkovice a zástupce veřejnosti naopak požaduje koridor DR35 vypustit. 

Koridor D37 představuje přeložku silnice II/416 Blučina (D2) – Hrušovany u Brna, kde navazuje na nový 
obchvat obce Hrušovany u Brna. Dále přeložka pokračuje ke stávající silnici II/416 v Žabčicích jako územní 
rezerva DR35. 

ZÚR JMK navrhují zpracování územní studie k prověření koridoru pro optimální propojení R52 a I/53 s dálnicí 
D2 včetně podmínek přestavby navazujících silnic II. třídy v prostoru Hustopeče a Pohořelic (zejména silnic 
II/422, II/425, II/416 a II/395). V kontextu této studie by byl řešen i vztah Pohořelice – Blučina, který bude 
veden v úseku Pohořelice – Hrušovany buďto koridorem DR35 nebo po upravených silnicích III/42510
a 41619. V této fázi tedy není možné koridor DR35 ani vypustit ani zařadit jako návrh.

OD k podané námitce dále sděluje, že doporučuje do definice územní studie č. 5 v části i zahrnout i území 
obcí Unkovice, Hrušovany u Brna, Ledce, Vojkovice, Blučina, Židlochovice. 

Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovují 
požadavky na jejich využití. Dále dle § 36 zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory,
s cílem prověřit možnosti budoucího využití, přičemž jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, 
který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití, tzv. „územní rezervy“. Jednou
z vymezovaných územních rezerv pro plochy a koridory silniční dopravy nadmístního významu je ve 
2. Návrhu ZÚR JMK i koridor DR35 – silnice „II/416 Žabčice – Vojkovice“. 

Ve smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ jsou v článku (189) textové části uvedeny 
požadavky na uspořádání a využití území – vytvořit podmínky pro územní rezervy ploch a koridorů s cílem 
prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by 
znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Dále z článku (189) textové části vyplývají 
úkoly pro územní plánování – prověřit potřebnost ploch a koridorů územních rezerv pro silniční dopravu 
nadmístního významu, mimo jiné i koridoru DR35. Z výše uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK není 
vymezován koridor pro realizaci záměru přeložky silnice II/416 (na základě kterého by mohlo dojít
k realizaci přeložky komunikace), ale je vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, 
aby zde byly realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro přeložku. 

Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je prověření potřebnosti koridorů územních
rezerv pro silniční dopravu a případné upřesnění koridorů, nikoliv příprava realizace přeložky. Tomu 
odpovídá i úkol vyplývající z článku (221) textové části 2. Návrhu ZÚR JMK, který stanovuje potřebu 
zpracování územních studií (ÚS) na území kraje; pod číslem 5 je stanoveno zpracování ÚS Propojení 
rychlostní silnice R52 a silnice I/53 s dálnicí D2, jehož rámcovým obsahem dle 2. Návrhu ZÚR JMK bude
prověření koridoru pro optimální propojení R52 a I/53 s dálnicí D2 včetně podmínek přestavby navazujících 
silnic II. třídy v prostoru Hustopeče a Pohořelice (zejména silnic II/422, II/425, II/416 a II/395) s cílem 
zlepšení dopravní situace a úrovně životního prostředí v zahrnutém území a v zastavěných částech 
dotčených sídel. Tato územní studie posoudí dopravní možnosti v širším území a prověří potřebnost 
vymezených ploch a koridorů územních rezerv. Na základě takové studie může dojít v rámci aktualizace ZÚR 
JMK (dle stavebního zákona se provádí aktualizace každé dva roky) ke změnám v dopravní řešení. 

Doporučení OD, aby územní studie č. 5 zahrnovala a řešila i území obcí Unkovice, Hrušovany u Brna, Ledce, 
Vojkovice, Blučina a Židlochovice, nebude ve 2. Návrhu ZÚR JMK pořizovatelem zohledněno, neboť ostatní 
dotčené obce nepodaly k navrženému řešení námitky a se zahrnutím svých území do územní studie č. 5 dle 
vymezení ve 2. Návrhu ZÚR JMK nepočítají. Bez projednání a dohody s dotčenými obcemi nelze území 
řešené územní studií rozšiřovat. Nicméně pro splnění úkolu vyplývajícího pro územní plánování z článku 
(189) 2. Návrhu ZÚR JMK – prověřit potřebnost ploch a koridorů územních rezerv pro silniční dopravu 
nadmístního významu – bude v rámci pořízení územní studie pořizovatelem vymezeno takové řešené 
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území, aby umožňovalo zodpovědné posouzení dopravního řešení koridoru pro optimální propojení R52
a I/53 s dálnicí D2 včetně podmínek přestavby navazujících silnic II. třídy (silnic II/422, II/425, II/416
a II/395).

Pokud se týká dopravního řešení obsaženého ve 2. Návrhu ZÚR JMK, dle odůvodnění v kapitole C.4.5 
sledované územní rezervy silniční infrastruktury a jejich vymezení vychází z dlouhodobě sledované koncepce 
rozvoje dopravních sítí ČR, podpořené výsledky modelování dopravy na území Jihomoravského kraje
k výhledovému horizontu r. 2030, z hlediska tahů krajského významu na silnicích II. třídy pak z dokumentů 
„Generel krajských silnic Jihomoravského kraje“ a „Souhrn návrhů generelu krajských silnic“ (KrÚ JMK, odbor 
dopravy), schváleného Radou Jihomoravského kraje v roce 2006 a aktualizovaného v roce 2008. 
Vymezovaný koridor DR35 svým vedením rovněž odpovídá územní rezervě vymezené v platném Územním 
plánu obce (ÚPO) Unkovice. V rámci řešení konceptu ÚPO Unkovice byla v roce 2005 zpracována studie 
prověřující možnosti vedení tahu silnice II/416 mezi Židlochovicemi a Pohořelicemi; studií zpracovanou 
firmou Saura s.r.o. byly navrženy 3 varianty – varianta vedoucí mezi obcí Unkovice a železniční tratí, 
varianta vedená obchvatem Hrušovan u Brna a dále pokračující západně od železniční trati a varianta 
vedoucí obchvatem Hrušovan a dále pokračující po stávající silnici Rajhrad – Pohořelice. Jako nejpřijatelnější 
byla v rámci projednání konceptu ÚPO Unkovice vyhodnocena varianta vedoucí mezi obcí Unkovice
a železniční tratí, její vedení bylo následně na základě studie řešící optimalizaci trasy (firma Silniční projekt 
s.r.o., Brno, 2005) upřesněno a je obsaženo v Územním plánu obce Unkovice schváleném v roce 2006. 

Bod 2. Podle odůvodnění předmětné námitky dojde umístěním přeložky krajské komunikace II/416 (koridor 
územní rezervy DR35) v k.ú. obce Unkovice v navržené trase (Studie 12/2005, SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r. o.)
k zamezení bytové výstavby a dalšího rozvoje obce.

Na základě ZÚR JMK nelze umístit (realizovat) přeložku, protože je vymezen pouze koridor územní rezervy, 
vlastní záměr bude teprve prověřován. Koridor územní rezervy je vymezován zejména v souběhu se 
stávající železnicí, v překryvu s ochranným a hlukovým pásmem železnice. Prostor je již v současné době 
ovlivněn hlukem z procházející železnice, proto rozvoj bytové výstavby v něm není možný. 

Bod 3. Podle odůvodnění předmětné námitky trasa přeložky navazuje na trasu koridoru návrhu přeložky 
II/416 Blučina, Vojkovice Hrušovany, který by na území obce mohl převést tranzitní dopravu z D2 na R52. 

Jak je výše uvedeno, problematiku pro optimální propojení R52 a I/53 s dálnicí D2, včetně podmínek 
přestavby navazujících silnic II. třídy, bude řešit územní studie, jejíž zpracování je uloženo ve 2. Návrhu ZÚR 
JMK.

Bod 4. Podle odůvodnění předmětné námitky je stanovisko SEA neopominutelným podkladem pro konečný 
návrh koncepce, bez kterého nemůže být koncepce právoplatně schválena. Byla územní rezerva pro koridor 
DR35 vyhodnocena?

Byla vyhodnocena, viz textová část 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území a tabulková 
část v Příloze č. 1 se závěrem, že vymezení koridoru pro územní rezervu dopravní infrastruktury není 
spojeno s žádným negativním vlivem na sledované složky životního prostředí. Vymezení koridoru je možné 
za předpokladu dodržení těchto opatření:

Při prověřování možnosti budoucího využití pro daný účel a při upřesnění vymezení koridoru v navazující 
územně plánovací dokumentaci a v dalších fázích projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost 
řešení těchto problémů: 

Minimalizaci vlivů hlukové zátěže na kvalitu obytného prostředí dotčených sídel (Hrušovany u Brna); 

Minimalizaci vlivů na odtokové poměry v území; 

Minimalizaci rozsahu záboru ZPF a PUPFL.

Bod 5. Podle odůvodnění předmětné námitky každá obec chrání své území před nadměrnou dopravou
a tak, jak je uvedeno v ZÚR JMK. Nepřipustit zatěžování území obce v návaznosti na rozvoj obce jiné.

Bude posouzeno v rámci územní studie, jejíž zpracování je uloženo ve 2. Návrhu ZÚR JMK – viz odůvodnění 
námitky č. 1. 
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Bod 6. Podle odůvodnění předmětné námitky jsou v územním plánu obce Unkovice výrobní plochy pro 
průmysl, zemědělská střediska, sklady a rozvoj drobných výrobců bez možnosti bydlení situovány za 
železniční trať, v případě realizace záměru by komunikace šla před tratí, výrobní plochy by byly z druhé 
strany železnice, a pokud by je obec chtěla využít, musela by být vybudována nová komunikace.

Návrh nové místní nebo účelové komunikace není úkolem řešení ZÚR JMK, protože se nejedná o plochy
a koridory nadmístního významu, nicméně možnosti dopravního napojení mohou být prověřeny v územní 
studii; dle současně platného ÚPO Unkovice jsou vymezené plochy dopravně napojeny účelovou 
komunikací podél trati.

Bod 7. Podle odůvodnění předmětné námitky dojde ke zničení VKP Klínky, který je tvořen mokřadním 
ekosystémem včetně rašeliniště. Toto území je v současné době využíváno občany obce k volnočasovým 
aktivitám.

Ve stanoviscích dotčených orgánů nebyly ke koridoru územní rezervy připomínky, navíc významné krajinné 
prvky jsou podrobností, která není řešena v rámci ZÚR JMK. Problematika VKP Klínky byla řešena v rámci 
ÚPO Unkovice vymezením ploch pro náhradní rozšíření VKP.

Bod 8. Podle odůvodnění předmětné námitky se zvyšuje nebezpečí vzniku mimořádně události v důsledku 
dopravních nehod, havárie cisterny – např. chemické látky, pohonné hmoty a tím nebezpečí kontaminace 
celého prameniště, které napájí rybník a tůně, které jsou součástí projektu revitalizace Unkovického rybníka
a jeho okolí.

Bod 9. Podle odůvodnění předmětné námitky dojde k omezení pohybu cyklistů a chodců, zejména dětí. 
Jihomoravský kraj podporuje výstavbu cyklostezek a zdravého způsobu života, a přitom umístí v území 
stavbu, která tyto aktivity výrazně omezuje. 

Bod 10. Podle odůvodnění předmětné námitky bude mít stavba vliv na zhoršení životního prostředí, 
zejména zvýšení prašnosti, hluku, hromadění odpadků kolem komunikace a zakládání černých skládek,
a také na stav okolních pozemků a jejich dostupnost.

K výše citovaným bodům 8., 9. a 10. odůvodnění předmětné námitky uvádíme následující: Ve 2. Návrhu ZÚR 
JMK není vymezován koridor pro realizaci záměru přeložky silnice II/416 (na základě kterého by mohlo dojít
k realizaci přeložky komunikace), ale je vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, 
aby zde byly realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro přeložku; v zásadách 
je uloženo prověření dopravního řešení územní studií, teprve aktualizací ZÚR JMK může případně dojít
k vymezení koridoru pro přeložku, námitky jsou v tuto chvíli neopodstatněné. Námitka směřuje proti řešení, 
které je obsaženo v ÚPO Unkovice.

Bod 11. Podle odůvodnění předmětné námitky katastrální území, které v současné době můžeme nazvat 
zónou klidu, slouží k rekreaci nejenom místních občanů a o tento statut může přijít právě realizací 
zamýšleného projektu přeložky silnice II/416.

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK není vymezován koridor pro realizaci záměru přeložky silnice II/416 (na základě 
kterého by mohlo dojít k realizaci přeložky komunikace), ale je vymezována pouze územní rezerva. Koridor 
územní rezervy je vymezován zejména v souběhu se stávající železnicí, v překryvu s ochranným a hlukovým 
pásmem železnice. Tuto část obce, zasaženou hlukovým pásmem železnice, nelze ani v současné době 
považovat za zónu klidu, byť se tak může jevit k.ú. Unkovice jako celek.

Bod 12. Podle odůvodnění předmětné námitky trasa koridoru návrhu přeložky komunikace II/416 Blučina, 
Vojkovice, Hrušovany může pokračovat napojením na severní obchvat Hrušovan u Brna a kolem Výzkumu 
ke křižovatce, kde se může napojit na silnici Rajhrad – Pohořelice nebo pokračovat na rychlostní silnici Brno 
– Mikulov.

Trasa po silnici Rajhrad – Pohořelice byla už prověřována studií zpracovanou firmou Saura s.r.o. v roce 2005
a nebyla vyhodnocena jako nejvhodnější. Řešení bude posouzeno podrobně v rámci územní studie, jejíž 
zpracování je uloženo ve 2. Návrhu ZÚR JMK.

Dále je v odůvodnění námitek ještě uvedeno, že občané obce Unkovice nesouhlasí s umístěním přeložky 
krajské komunikace II/416 do katastru obce Unkovice (koridor územní rezervy DR35). Jsou přesvědčeni, že 



443

záměr není v souladu s koncepcí udržitelného rozvoje a negativně ovlivní život a životní prostředí v k.ú. 
Unkovice 

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK není vymezován koridor pro realizaci záměru přeložky silnice II/416 (na základě 
kterého by mohlo dojít k realizaci přeložky komunikace), ale je vymezována pouze územní rezerva jako 
ochrana území před tím, aby zde byly realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití 
pro přeložku. Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je prověření potřebnosti 
koridorů územních rezerv pro silniční dopravu a případné upřesnění koridorů, což bude posouzeno v rámci 
územní studie, jejíž zpracování je uloženo ve 2. Návrhu ZÚR JMK. U územní rezervy DR35 je zpracováno 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj se závěrem, že vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení 
opatření uvedených v tabulkové části.

Námitka M. K.  (K036)

Námitka zástupkyně veřejnosti M. K., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 53576/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Zástupce veřejnosti uplatňuje proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „2. 
Návrh ZÚR JMK“) následující námitku: „Požadujeme z Návrhu ZÚR vypustit R43 v bystrcké trase.“

Předmětné podání zástupce veřejnosti M. K. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené
v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Text předmětného podání byl rozčleněn do 19 bodů, přičemž v prvních dvou větách 1. bodu bylo uvedeno 
následující: „Požadujeme z Návrhu ZÚR vypustit R43 v bystrcké trase. Toto odůvodňujeme v tomto
a následujících bodech. …“. Tento text byl vyhodnocen tak, že vlastní námitka je obsažena pouze v první 
větě 1. bodu předmětného podání obce Jinačovice a ve zbývajícím textu těchto 19 bodů je již obsaženo 
pouze její odůvodnění.

K bodu 1 odůvodnění námitky:

Ve zbývajícím textu 1. bodu předmětného podání zástupce veřejnosti za obec Jinačovice je vlastní námitka 
odůvodněna tvrzením, podle kterého koridor trasy R43 vymezený v území města Brna, konkrétně městské 
části Bystrc, není v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 20.07.2009 č. 929 o Politice územního 
rozvoje (dále jen „PÚR 2008“) a s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 
23.06.1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (dále jen „TEN-T“).

Namítaný rozpor záměru R43 s čl. 23 PÚR 2008 a s čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T zasahuje samotnou podstatu 
celého tohoto plánovaného koridoru, který zasahuje i správní území obce Jinačovice.

Tzv. „Bystrcká“ varianta R43 byla vybrána po prověření a vyhodnocení všech známých variant této 
plánované rychlostní silnice. Průchod trasy v koridoru R43 prostorem Bystrce je z důvodu minimalizace vlivů 
motorového provozu na přilehlé obytné a rekreační území již v podrobnosti projektové dokumentace řešen 
zahloubením a překrytím trasy v délce cca 1,480 km. Také z tohoto důvodu byla tzv. „Bystrcká“ varianta R43 
vyhodnocena jako nejvhodnější z porovnávaných variant, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska 
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hlukové zátěže, v dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „dokumentace HIA“), která je 
součástí dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“. 

Koridor kapacitní silnice R43 je v čl. 121 PÚR 2008 vymezen jako součást TEN-T. PÚR 2008 v rámci tzv. 
„Republikových priorit“, konkrétně ve svém čl. 23, stanoví také následující prioritu pro kapacitní silnice: 
„jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné 
zástavby hlavních center osídlení“. PÚR 2008 neobsahuje definici zde použitých pojmů „dostatečný odstup“
a „hlavní centrum osídlení“. Pro vyřešení tohoto výkladového problému nelze využít ani úpravu obsaženou
v čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, protože zde byl použit jiný pojem „obchvaty hlavních městských center“ (angl.: 
„bypass the main urban centres“), kromě toho TEN-T také neobsahuje definici tohoto pojmu. 

Další komplikaci tohoto výkladového problému působí nejednoznačná terminologie užívaná v oficiálním 
českém znění TEN-T, jak bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Výše již bylo zmíněno, že např. 
anglické znění TEN-T, čili rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, obsahuje pojem „bypass the main 
urban centres“, který byl ve svém doslovném překladu „obchvaty hlavních městských center“ použit
i v původním českém znění tohoto dokumentu. Dne 26.08.2006 však vyšlo „Zvláštní vydání Úředního 
věstníku Evropské unie v českém jazyce“ (Úř. věst. L233, 26.8.2006, s. 36-36(CS)), kterým byla původní 
formulace „obchvaty hlavních městských center“ použitá v českém znění čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, 
změněna na formulaci „míjejí hlavní sídelní útvary“. Tuto změněnou formulaci ve své judikatuře použil
i Nejvyšší správní soud např. v rozsudku č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008, který citovala
v odůvodnění své námitky obec Jinačovice, nebo např. v rozsudku č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011. 
Ani Nejvyšší správní soud však tento pojem nedefinoval. Platnost rozhodnutí Evropského parlamentu
a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996 skončila dne 24.08.2010, přičemž ode dne 25.08.2010 vstoupilo
v platnost rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 661/2010/EU ze dne 07.08.2010, vydané v Úředním 
věstníku Evropské unie dne 05.08.2010 (Úř. věst. L204, 5.8.2010, s. 1-129) (dále jen „přepracovaný TEN-T“). 
České znění tohoto „přepracovaného TEN-T“, vydané v Úředním věstníku Evropské unie, však nově ve svém 
čl. 9 odst. 1 písm. b) znovu obsahuje formulaci „obchvaty hlavních městských center“.

Z obsahu výše citovaných rozsudků Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008
a č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011 vyplývá, že definování tohoto problematického pojmu se očekává 
od pořizovatele konkrétní územně plánovacích dokumentace. Ve druhém ze zde citovaných rozsudků je 
totiž uvedeno i následující: „Nejvyšší správní soud se domnívá, že posouzení souladu trasování silnice R43
s Politikou a s cit. rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady by mělo spíše náležet k procesu přijímání 
zásad územního rozvoje, jež mohou trasu silnice jako jediné vymezit. Bude též primárně na zvážení 
pořizovatele zásad, zda bude území obcí Drásov a Malhostovice považovat za „hlavní sídelní útvar“ ve 
smyslu cit. dokumentů.“.

Pojem „hlavní městské centrum“, jako jedna ze dvou výše zmiňovaných formulací, které byly použity
v českém znění TEN-T, a pojem „hlavní centrum osídlení“ použitý v PÚR 2008, mají jeden společný prvek, 
který pro hledané osídlení nebo město vyjadřuje očekávaný charakter „centra“. Lze tedy dovodit, že v obou 
případech bylo těmito pojmy zamýšleno určit centra např. kultury, vzdělání, administrativy, politiky, 
obchodu, výroby a zaměstnanosti, což jsou charakteristiky, kterými lze přiléhavěji popsat např. město Brno,
než např. obec Jinačovice. Třetí pojem „hlavní sídelní útvar“, který je alternativně užívaný v českém znění 
TEN-T, je nezbytné uchopit za ten charakteristický znak, který mají všechny tři pojmy společný, a to je 
očekávaná vlastnost „hlavního“, ať už se jedná o „hlavní městské centrum“, „hlavní centrum osídlení“ nebo 
„hlavní sídelní útvar“. Z výrazu „sídelní“ by bylo možné dovozovat očekávání charakteristiky sídel 
obyvatelstva, ale stejně tak i sídel významných institucí, jejichž příklady již byly výše vyjmenovány. Opět 
tedy lze dospět k závěru, že tato charakteristika je přiléhavější pro např. město Brno, než pro např. obec 
Jinačovice. V daných souvislostech je nutné vzít v úvahu také fakt, že Brno je krajské město Jihomoravského 
kraje, tedy hlavní město Jihomoravského regionu, což je z hlediska zásad územního rozvoje, které jsou 
územně plánovací dokumentací regionální úrovně, podstatná skutečnost. Kvalitu „krajského města“, lze 
tedy považovat za dostatečně relevantní charakteristiku pro to, aby tato hodnota mohla být považována za 
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nejvýznamnější a určující kritérium definující tento problematický pojem. Tímto způsobem lze tedy dospět
k závěru, že „hlavní městská centra“, „hlavní centra osídlení“ nebo „hlavní sídelní útvary“ z hlediska zásad 
územního rozvoje jsou hlavní města příslušných regionů, čili se jedná o krajská města. 

PÚR 2008 však ve svém čl. 23, pro případy volby trasy dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic, rozšiřuje 
oblast hlavního centra osídlení ještě i o jeho „obytnou zástavbu“ (cit.: „aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“). PÚR 2008 nedefinuje ani pojem „dostatečný odstup“, ale je 
zřejmé, že důvodem pro stanovení této podmínky byl veřejný zájem na zamezení nepřiměřených zásahů do 
kvality podmínek bydlení v obytné zástavbě hlavních center osídlení v případě, že je zde plánována 
realizace záměru podobného typu, jako je R43 v Bystrci. 

V těchto souvislostech zřetelně vyvstává vzájemný vztah mezi čl. 23 PÚR 2008 a čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T. 
Zatímco TEN-T ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b), jako jednu z možných charakteristik tzv. „Transevropské 
silniční sítě“ stanoví, že se jedná o dálnice a silnice vysoké kvality „…, jež jsou obchvaty hlavních městských 
center na trasách stanovených sítí“, tak PÚR 2008 ve svém čl. 23 upřesňuje tuto charakteristiku, když 
stanoví „… jejich trasy… …volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center 
osídlení“.

V případě koridoru R43 byla podmínka dostatečného odstupu od obytné zástavby hlavního centra osídlení 
vyřešena tím, že v prostoru Bystrce je z důvodů minimalizace vlivů motorového provozu na přilehlé obytné
a rekreační území již v podrobnosti projektové dokumentace řešen zahloubením a překrytím trasy v délce 
cca 1,480 km, jak již bylo shora uvedeno. Také z tohoto důvodu byla tzv. „Bystrcká“ varianta R43 
vyhodnocena jako nejvhodnější z porovnávaných variant v dokumentaci HIA, a to z hlediska imisní zátěže 
PM10 i z hlediska hlukové zátěže. Lze tedy uzavřít, že vymezení koridoru R43 v území města Brna, konkrétně 
městské části Bystrc, je v souladu s PÚR 2008 i TEN-T. Opačné tvrzení, uvedené v předmětném podání obce 
Jinačovice, je neodůvodněné.

K bodům 2 a 3:

Dle Zadání ZÚR JMK byly předmětné Věstníky MŽP, ve kterých byly publikovány oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, poskytnuty projektantovi jako podklad pro zpracování návrhu ZÚR JMK. Tuto skutečnost 
dokládá příloha č. 2 Zadání ZÚR JMK „Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií
a významných oborových podkladů“, kde je jako podklad pod bodem 182 uvedeno „Sdělení odboru ochrany 
ovzduší ministerstva životního prostředí o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. Věstník Ministerstva životního prostředí 2000-2009.“

Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých možných konkrétních a účinných opatření
k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. Z hlediska ochrany ovzduší 2. Návrh 
ZUR JMK vychází z programu zlepšení kvality ovzduší dle § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb., který musí být
v souladu s národním programem (§ 7 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.). Dokumentace „Hodnocení vlivů 
na veřejné zdraví“ (dále jen „HIA“), která je součástí dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní 
prostředí“ (dále jen „SEA“) obsahuje opatření, které plní koncepce ZÚR JMK ve vztahu k relevantním 
koncepcím a to:

a) na národní úrovni zejména pro naplňování referenčního cíle „zvyšovat kvalitu ovzduší cestou snižování 
emisí škodlivin a snižovat plochu území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší“ ze strategických 
dokumentů NEHAP (Akční plán zdraví a životního prostředí ČR)

b) SPŽP (Státní politika životního prostředí ČR) a Zdraví 2001 (Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“).

c) na krajské úrovni zejména pro naplňování relevantních opatření z „Integrovaného programu ke zlepšení 
kvality ovzduší Jihomoravského kraje“. 
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Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. Hodnocení HIA, které se zabývá vlivem ZÚR JMK na 
obyvatelstvo – veřejné zdraví, je zpracováno jako součást vyhodnocení SEA. Jedná se o strategický 
dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině.

V této dokumentaci bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), která zde bude 
spojena s poměrně významným imisním a zejména hlukovým zatížením obyvatel. V závěrech HIA v kap. 5 je
k problematice takových lokalit konstatováno následující: „V těchto lokalitách je nutno na základě podrobné 
studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak i navrhnout nezbytná opatření
k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii 
ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany 
veřejného zdraví“. Z citovaného textu je zřejmé, že hodnocení HIA požaduje zpracovat podrobnou studii 
(resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu 
ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by měla být zpracována územní studie; tento 
požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná nezbytnost zpracování územní studie 
vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je tedy posouzení 
očekávané zátěže při realizaci všech záměrů na základě podrobné studie jako resortního podkladu. Tato 
podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do 2. Návrhu ZÚR JMK u všech lokalit
s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách
v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK se tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn
v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací 
dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat 
zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK.

Střet záměrů v předmětné lokalitě lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu 
včetně návrhu opatření. Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už 
známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, 
přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných 
variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení 
limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (vlivy znečištění 
ovzduší i hluku) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. V případě, že by se v navazujících řízeních 
nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by rizika 
snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

K bodu 4:

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (dále jen 
„HIA“), které se zabývá vlivem této územně plánovací dokumentace na obyvatelstvo – veřejné zdraví, je 
zpracováno jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (dále jen „SEA“). 
Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině.

V této dokumentaci bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), která zde bude 
spojena s poměrně významným imisním a hlukovým zatížením obyvatel. Bližší informace k této 
problematice jsme uvedli výše k bodům 2 a 3 tohoto podání. 
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Střet záměrů v předmětné lokalitě lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu 
včetně návrhu opatření. Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už 
známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, 
přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných 
variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení 
limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

V návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže
a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době projednávání realizace jednotlivých 
záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétního 
záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. Z těchto důvodů nelze ani 
předjímat, za jakých podmínek respektujících technická, organizační, případně jiná protihluková opatření, 
budou hlukové limity splněny, a to v návaznosti na očekávanou hlukovou zátěž, v současné době 
nespecifikovatelnou. 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při realizaci záměru připustit nesplnění požadavku právních 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivu na životní 
prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. Základním 
předpokladem souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazů o reálném předpokladu dodržení požadavku 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (vlivy hluku
i znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. V případě, že by se v navazujících řízeních 
nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by rizika 
snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19292/2011, ze dne 
05.05.2011 k požadavku na vypracování nového hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) uvádí, že s tímto 
požadavkem nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí 
právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, 
že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví.

Dále KHS JmK odkazuje na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území, deklarující nutnost eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací 
konkrétních záměrů a na úkoly pro územní plánování a na kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území stanovené pro předmětné záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených
v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch
a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK.“

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (vlivy hluku
i znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. V případě, že by se v navazujících řízeních 
nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by rizika 
snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.
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K bodům 5 a 6:

Tyto body se týkají tzv. „optimalizované varianty R43“, která se obci Jinačovice zcela vyhýbá. Vztah k území 
obce Jinačovice lze spatřovat v tom, že na rozdíl od varianty „Bystrcké“ obsažené v projednávaném návrhu 
ZÚR JMK, je přímý vliv rychlostní silnice R43 na území obce Jinačovice v případě volby varianty 
„Optimalizované MŽP“ eliminován. 

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena v 1. 
úseku Troubsko/Ostrovačice (D1) - Kuřim (tj. úseku, který má přímý vztah k obci Jinačovice) ve třech 
variantách - variantě „Bystrcká“ (D1-A), variantě „Boskovická“ (D1-B) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D1-
C). Varianta „Optimalizovaná MŽP“ vzešla ze studie zpracované ing. Kalčíkem, pořizované a poskytnuté 
ministerstvem životního prostředí. Tato varianta byla v ZÚR v prostoru obce Veverská Bítýška řešena ve 
dvou alternativách jako východní a západní obchvat. Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní 
prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo 
závěry z „Hodnocení vlivu ZÚR JMK na veřejné zdraví (tzv. HIA). Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty 
do návrhu ZÚR JMK - viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (projednávaném 
na veřejném projednání ve smyslu § 39 stavebního zákona) byla informace o prověřovaných variantách 
zachována v odůvodnění v textové části a ve výkrese II.4 „Výkres prověřovaných variant koridorů dopravní
a technické infrastruktury“. 

Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů 
udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) zejména minimalizace negativních 
vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované 
varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová 
doprava).

Hodnocení variant dle jednotlivých kritérií zajišťuje zpracovatel ZÚR JMK, kterým jsou autorizované osoby. 
Obdobně hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, který je autorizovanou osobou
a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 
zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost 
jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19292/2011, ze dne 
05.05.2011 k požadavku na vypracování nového hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) uvádí, že s tímto 
požadavkem nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Zákon č. 258/2000 Sb. ani prováděcí 
právní předpisy k tomuto zákonu nespecifikují požadavky na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, 
že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví.“
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Varianta „Optimalizovaná MŽP“ v úseku D1 (MÚK Ostrovačice) – Čebín až na drobné prostorové odchylky 
sleduje koridor varianty „Boskovické“ (D1-B). R43 v této poloze již nemůže dotvářet třístupňový ochranný 
systém města Brna. Oddálení trasy vyvolá navýšení dopravy na komunikační síti města Brna, hlavní podíl 
přepravních vztahů by přenášel velký a malý městský okruh. Nebyl by umožněn samostatný plnohodnotný 
obchvat města Kuřim. Z hlediska imisní zátěže suspendovaných částic PM10 (prašnost) je méně příznivá než 
varianta „Bystrcká“, z hlediska imisní zátěže ostatních látek je srovnatelná s ostatními variantami. Z hlediska 
nočního hluku je nejméně příznivou variantou.

Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Bystrckou“. 

V rámci projednání 2. Návrhu ZÚR JMK dle § 37 stavebního zákona byla uplatněna a vypořádána stanoviska 
dotčených orgánů následovně: Ministerstvo životního prostředí považuje všechny varianty z hlediska
ochrany ovzduší za přijatelné, z hlediska ochrany zvláště chráněných území považují rovněž všechny 
varianty za přijatelné při dodržení podmínek obsažených v kapitole Dtextové části návrhu. KrÚ JMK, odbor 
dopravy požadoval ve svém vyjádření v případě, že varianta „Optimalizovaná MŽP“ bude vybrána jako 
výsledná varianta řešení, dořešit v ZÚR JMK propojení R43 se sítí krajských silnic v prostoru MÚK Čebín. 
Ministerstvo zemědělství z hlediska ochrany lesů ve svém stanovisku preferovalo variantu „Bystrckou“, 
ostatní varianty považovalo za méně vhodné, přesto přijatelné. Na základě vypořádání stanovisek 
dotčených orgánů nebylo rozhodnuto o tom, která z variant má být vybrána, nebyla tedy vypuštěna žádná
z variant. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami záměrů dopravní a technické 
infrastruktury a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 „doporučuje při úpravě 2. Návrhu ZÚR 
JMK zvolit variantu „Bystrcká“ v úseku Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim rychlostní silnice R43“. Ve smyslu 
výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního 
zákona. 

Ministerstvo dopravy i Jihomoravský kraj dlouhodobě preferují plánovanou R43 v bystrcké variantě. 
Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném 
projednání 2. Návrhu ZUR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 uvedlo, že se ztotožňuje se 
stanoviskem zastupitelstva JMK a podporuje bystrckou variantu, jejíž výhodnost potvrdil dopravní model. 
Považuje ji za optimální výsledek srovnání variant. Trasa je prověřena dopravním modelem i porovnáním 
několika variant. Jsou plánována technická opatření pro minimalizaci dopadů na životní prostředí.

Podatel o „Optimalizované“ variantě tvrdí, že má přednosti, které nemá žádná jiná trasa zvažovaná v ZÚR,
a uvádí své argumenty pro toto tvrzení. Uváděné argumenty však nejsou doloženy žádnými konkrétními 
údaji a nejsou ani jednoznačně dovoditelné z dokumentace ZÚR JMK, přinejmenším z části je proto lze 
považovat spíše za subjektivní názory podatele, neodpovídající zcela skutečnosti. 

Požadavek, že „R43 musí být obchvatem pro všechny obce v blízkosti koridoru R43“ nemá konkrétní oporu
v žádném zákonném ustanovení a bez definování, co přesně je myšleno pod pojmem „obchvat“, zcela vágní
a nenaplnitelný. Stejně tak je bez definice pojmu „obchvat“ neurčité a neověřitelné tvrzení, že určité vedení 
trasy „je důsledně řešeno jako obchvaty všech obcí na trase“. Trasa R43 navržená v ZÚR JMK se samozřejmě
k některým z vyjmenovaných obcí přibližuje více a k některým méně, ale vždy je vedena v poloze přípustné
z hlediska vlivů na životní prostředí, a to i z hlediska vlivů na zdraví obyvatel.

Tvrzení, že „Optimalizovaná“ varianta je nejvýhodnější, neboť umožňuje nejkratší a nejpřímější spojení 
Boskovic a Brna neodpovídá skutečnosti. Z podkladů zpracovaných Ing. Kalčíkem vyplývá, že tzv. 
„optimalizovaná trasa R43“ je v úseku Černá Hora – dálnice D1 (Ostrovačice) navržena v délce 30 km. Trasa 
R43 přes Bystrc v úseku Černá Hora – dálnice D1 (Troubsko) je navržena v délce 31,5 km. Aby byly obě trasy 
srovnatelné, tak je nutné do varianty „Optimalizované“ zahrnout i úsek dálnice D1 mezi výhledovou MÚK 
D1×R43, která je navržena v cca 182. km dálnice D1, a výhledovou MÚK D1×R43 ve variantě bystrcké, která 
je navržena v km 188,5 dálnice D1, tedy rozdíl činí 6,5 km. Ze srovnání tras R43 Boskovickou brázdou 
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(celková délka = 30 km + 6,5 km = 36,5 km) a R43 v bystrcké stopě (celková délka = 31,5 km) vyplývá, že 
trasa v bystrcké stopě je kratší o 5 km a tedy uvedené tvrzení není pravdivé.

Deklarované důsledné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové dopravy do Brna je pravdivé je pro 
dopravu směřující ze severu na západ, pro ostatní směry toto tvrzení pravdivé není. Pokud budeme 
vycházet z materiálů Ing. Kalčíka, tak ve své studii převzal některé části z modelování dopravy v brněnské 
sídelní aglomeraci (studie DOPING), kde tranzitní doprava na vjezdu do Brna z celkového množství 30716 
voz./24 hod činí 5 758 voz./24 hod. a z toho je pouze 1 174 vozidel těžkých. Tedy požadované 
plnohodnotné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové dopravy se týká počtu 5 758 vozidel. 
Vycházíme-li ze směrového průzkumu firmy DOPING, který použil i Ing. Kalčík, tak doprava ze severu (R43)
směrem na západ je ve výši 1 900 voz./24 hod. a to je vlastně předpokládané množství vozidel, které by 
využilo trasu R43 boskovickou brázdou, neboť ostatní tranzitní doprava ve výši 3 858 voz./24 hod. (5 758 –
1 900=3 858 voz./24 hod.) směřuje buď směrem jižním nebo východním, a pro tato vozidla by trasa R43 
boskovickou brázdou znamenala dopravní závlek v délce 5 km. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že požadavek na důsledné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové 
dopravy do Brna je nesmyslný a budování R43 boskovickou brázdou pro 1 900 voz./24 hod. nereálné. 
Samozřejmě pokud by byla vyčerpána dopravní kapacita stávající silnice I/43 do Brna, tak by řidiči byli 
nuceni hledat jiné náhradní trasy i za cenu závleku. V tomto případě by byla rozhodující kapacita stávající 
silnice I/43 a kapacita dálnice D1 v úseku Ostrovačice – Brno, která je již v současné době nevyhovující. 

Nesmyslné je i uvedené tvrzení, že optimalizovaná trasa R43 vyvede dopravu z Čebína a Hradčan 
na obchvaty. Doprava na stávající silnici II/385 je především zdrojová a cílová doprava do Brna, pokud by se 
jednalo o tranzitní dopravu, pak by řidiči využívali takové komunikace, které by je nejkratší cestou přivedly 
na dálnici D1, což v žádném případě není trasa stávající silnice I/43 přes Brno. 

K bodu 7:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celkovou 
koncepci řešení. Z hlediska dopravní koncepce byly využity zejména generel dopravy a generel krajských 
silnic Jihomoravského kraje včetně dalších relevantních podkladů k dílčím řešením, mezi které byla zahnuta
i uváděná studie Ing. Kalčíka.

Prověřování variant rychlostní silnice R43 v ZÚR JMK je popsáno výše (viz body 5 a 6). Ze studie zpracované 
ing. Kalčíkem, pořizované a poskytnuté ministerstvem životního prostředí vychází varianta „Optimalizovaná 
MŽP“ (D1-C). 

Podatel uvádí povinnost pořizovatele „posoudit všechny navrhované varianty, jak jsou dokumentovány
a jak byly předloženy na krajský úřad JMK“. Taková povinnost však neplyne pořizovateli ze žádného 
právního předpisu. Naopak mechanické převzetí návrhu trasy z předmětné studie ing. Kalčíka nebylo možné 
vzhledem k jejím nedostatkům (viz níže).

Ke konkrétně zmíněné problematice vztahující se k napojení silnice Blanenské v Kuřimi v prostoru 
plaveckého areálu uvádíme, že v daném případě by se jednalo o místní komunikaci a požadované napojení 
tedy není vzhledem k podrobnosti předmětem řešení ZÚR.

V září 2009 uplatnilo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) v rámci projednání Návrhu ZÚR JMK 
požadavek na posouzení další varianty v úseku Kuřim – Sebranice, tou je právě Optimalizované vedení R43 
jako 4. varianta. Optimalizované vedení R43 navrhl ing. Kalčík pro MŽP jako koncept studie, aniž by tento 
koncept projednal s orgány veřejné správy zodpovědnými za dopravní infrastrukturu, kterými jsou 
Ministerstvo dopravy ČR (dále jen „MD“), Ředitelství silnic a dálnic a odbor dopravy Krajského úřadu 
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Jihomoravského kraje (dále jen „OD KrÚ JMK“). Dokumentace k optimalizované trase R43 zpracovaná Ing. 
Kalčíkem není zpracována v souladu se základním předpisem Ministerstva dopravy „Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací“, která specifikuje základní požadavky na zpracování různých 
stupňů projektové dokumentace.

Při příležitosti projednání části stanoviska MŽP k Návrhu ZÚR JMK svolal pořizovatel jednání, na němž bylo 
řešeno i Optimalizované vedení R43. K „Optimalizaci trasy R43 v úseku D1 – Kuřim – Černá Hora“ sdělil 
zástupce MD i OD KrÚ JMK, že tento koncept studie není v žádném případě relevantním dopravním 
podkladem, chybí řešení návaznosti na regionální (krajskou) dopravní síť, která slouží k zajištění dopravní 
obslužnosti daného území zejména u měst Brno a Kuřim. Zástupce MD dodal, že v minulosti bylo 
zpracováno již mnoho studií a tento koncept studie není v žádném případě relevantním dopravním 
podkladem. MD nebude tento podklad akceptovat, pokud nebude srovnatelný s ostatními, tj. na stejné 
technické úrovni. Zástupce OD KrÚ JMK sdělil, že z důvodu neřešení návaznosti na silnice II. a III. třídy, by
k tomuto podkladu vydal negativní stanovisko.

Projektant ZÚR tedy zohlednil předmětnou studii jako jeden z podkladů s přihlédnutím k tomu, že jedná se 
pouze o koncept studie, v níž chybí technické prověření návazností na regionální (krajskou) dopravní síť.

MD ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 2. 
Návrhu ZUR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 k předmětné studii uvedlo, že „Vzhledem
k zásadním rozporům s legislativou a k nedostatkům návrhu nelze studii považovat za relevantní podklad 
pro porovnání se sledovanými variantami. Studii považuje MD za účelový materiál, podporující zájmy 
zadavatele.“ Konkrétněji k nedostatkům uvádí následující:

„Z hlediska koncepce dopravy je tento návrh v zásadním rozporu se sledovanými koncepcemi:

- nerespektuje třístupňový ochranný systém města Brna,

- řešení pro město Kuřim předkládá v rozporu se schválenými plány, město navíc uzavírá mezi 
čtyřpruh na severu a západě a mezi šestipruh na jihovýchodě,

- chybí popis systému, není srovnatelným podkladem k výchozím variantám.

Z hlediska dopravně inženýrského je rozdělení tranzitu a nákladní dopravy založeno na osobní úvaze – řešení 
není podloženo modelovým stavem. Chybí vyhodnocení křižovatek a průpletů. Severní obchvat Kuřimi je 
navržen se třemi MÚK ve vzdálenostech v rozporu s ČSN. 

Z technického hlediska jsou nepřiměřené zásahy do lesních masivů v prostoru Malé Lhoty, mezi Lipůvkou
a Nuzířovem, není projednán přechod Vodní nádrže Brno, křížení řeky Svratky a Bílého potoka. Návrh nebyl 
projednán s dotčenými orgány ani s obcemi. 

Z hlediska finančního - odhad nákladů není podložen cenovými normativy. Na základě srovnání
s dokumentacemi obdobného významu a rozsahu lze konstatovat značné podhodnocení obou variant.

OD KrÚ JMK ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 
2. Návrhu ZUR č.j. JMK 62304/2011 ze dne 4.5.2011 uvedl, že neshledal v rámci řešení silnic II.a III. třídy
v ZÚR problém s využitím podkladů vyjmenovaných v zadání, mezi které patří i předmětná studie Ing. 
Kalčíka, s výjimkou řešení v prostoru Čebína, ke kterému KrÚ JMK OD požadoval (ve svém stanovisku při 
projednávání ZÚR JMK dle § 37 stavebního zákona) v případě, že varianta „Optimalizovaná MŽP“ bude 
vybrána jako výsledná varianta řešení, dořešit v ZÚR JMK propojení R43 se sítí krajských silnic v prostoru 
MÚK Čebín.

Závěrem souhrnně uvádíme, že pořizovatel nemá žádnou zákonnou povinnost posuzovat všechny 
navrhované varianty přesně v podobě „jak byly předloženy na krajský úřad JMK“ a že z důvodů výše 
uvedených nedostatků nebyl v případě předmětné varianty takový postup ani vhodný, ani účelný.
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K bodu 8:

Tvrzení, že by necitlivým územním plánováním byly znehodnoceny „plochy, které logicky mohou být 
stavebními pozemky“ je nekonkrétní. Z tohoto obecného vymezení není zřejmé, k jakým plochám se 
vztahuje. Rovněž tvrzení v poslední větě tohoto bodu odůvodnění, že by díky R43 došlo k závažnému 
znehodnocení rozvojových oblastí v oblasti od Bosonoh po Bystrc je nekonkrétní a není nijak odůvodněno, 
není zřejmé, k jakým „rozvojovým oblastem“ se tvrzení vztahuje.

Oblast jádrového města Brna byla mj. prověřována v rámci „Územní studie aglomeračních vazeb města 
Brna a jeho okolí“ (jeden z podkladů ke zpracování ZÚR JMK.), se závěrem, že rozvoj území v této oblasti je 
podmíněn realizací dopravního ochranného systému Brna.

ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů
v měřítku 1:100 000, ve kterém jednotlivé parcely nejsou zobrazitelné. Územní plán následně zpřesňuje 
vymezení záměrů obsažených v ZÚR nad katastrální mapou včetně výčtu dotčených parcel.

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byl koridor pro R43 prověřován ve variantách a po projednání s dotčenými orgány ve 
smyslu §37 stavebního zákona byla na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního 
prostředí doporučena jako výsledná varianta varianta „Bystrcká“. Informace o prověřovaných variantách 
zůstala zachována v textové části Odůvodnění.

Právě varianta „Bystrcká“ (týkající se bezprostředně také „oblasti od Bosonoh po Bystrc“) je přitom 
ve smyslu podatelem citovaného § 18 stavebního zákona soustavně a dlouhodobě sledována včetně 
komplexního řešení účelného využití a prostorového uspořádání navazujícího území v územně plánovacích 
dokumentacích. Je tedy zřejmé, že majitelé okolních pozemků jsou o záměru této silnice dlouhodobě 
informováni a dotčené pozemky nemohly být jako stavební pozemky určeny a ani jako potencionální 
stavební pozemky chápány.

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“

K bodu 9:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.

Dle metodického postupu hodnocení variant koridorů dopravní infrastruktury z hlediska vlivů na životní 
prostředí (jak je popsán v kapitole A.6.1) je předmětem hodnocení vymezený koridor záměru (v míře 
podrobnosti dané měřítkem ZÚR). Koridory pro umístění nových tras dopravní nebo technické 
infrastruktury vymezené v návrhu ZÚR jsou charakterizovány směrovým vedením osy koridoru a jeho 
šířkou, která může být v dílčích úsecích proměnlivá v závislosti na konkrétních územních podmínkách. 
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Technické řešení není v rámci hodnocení zohledněno s výjimkou jasně definovaných tunelových úseků
a šířkového uspořádání záměrů dopravní infrastruktury. Pro každý koridor je metodou geografické analýzy 
zpracována bilance územních jevů („bilance environmentálních limitů“) v podobě podílu nebo absolutního 
zastoupení jevu v ploše koridoru. Základním zdrojem informací o území ve vymezených koridorech (a území 
přilehajícím) jsou údaje obsažené v ÚAP JM kraje. Výčet obcí či místních částí Brna uváděných v předmětné 
pasáži, z níž je podatelem citováno, resp. „částečnost“ jejich kontaktu s obytnou zástavbou je determinován 
tím, že hodnocení vlivu na obyvatelstvo (resp. kvalitu obytného prostředí) bylo provedeno na základě 
stanovení plochy zástavby dotčeného sídla v ploše příslušného koridoru (viz kap. A.10 „Netechnické 
shrnutí).

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Z porovnání variant v dokumentaci HIA (kap. 4.4. Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika) vychází 
varianta D1-A (tedy „bystrcká“) jako nejvhodnější, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové 
zátěže. Důvodem je větší efekt na odvedení dopravy z centra Brna. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

V kapitole A.6.2 oddílu A je uvedeno: „Poloha koridoru ve variantě „Bystrcké“ vychází z předpokladu, že se 
tento úsek vedle převedení dálkové dopravy významným způsobem funkčně začlení jako součást vnějšího 
komunikačního systému města Brna a napomůže potřebnému prostorovému rozložení zdrojové a cílové 
dopravy směřující do Brna s cílem omezení rostoucího zatížení jádrového území a vnitřní komunikační sítě.“ 
Napadenou formulaci týkající se odvedení části tranzitní dopravy na str. 1 přílohy 1.1 dokumentace SEA –
Koridory a plochy dopravní infrastruktury lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Formulace
v položce „Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ bude upravena na následovné znění: „Nová komunikace odvede 
část tranzitní dopravy z jádrového území a vnitřní komunikační sítě města Brna (snížení hlukové zátěže 
obyvatelstva),… “, obdobně v položce „Ovzduší“ na znění: „Realizace záměru přispěje k odvedení části
tranzitní dopravy z jádrového území a vnitřní komunikační sítě města Brna “.

Dle svého stanoviska č.j. KHSJM 19292/2011, ze dne 05.05.2011 KHS JmK nesouhlasí s tímto bodem 
námitky. Stanovisko odůvodňuje takto: V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo 
provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
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č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů 
připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím
k závěrům posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 
zákona č. 100/2001 Sb. Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví
v předrealizačních fázích resp. v rámci schvalovacích řízení pro konkrétní záměry tedy bude předložení 
důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků stanovených právními předpisy na úseku ochrany 
veřejného zdraví.“

K bodu 10:

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. Stávající zátěž včetně aplikování veškerých možných 
konkrétních a účinných opatření k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. 
Ochrana veřejného zdraví je dle § 82 odst. 2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., v kompetenci KHS JMK. 
Z hlediska ochrany ovzduší 2. Návrh ZÚR JMK vychází z programu zlepšení kvality ovzduší dle § 7 odst. 9 
zákona č. 86/2002 Sb., který musí být v souladu s národním programem (§ 7 odst. 10 zákona č. 86/2002 
Sb.).

„Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“, které se zabývá vlivem této územně plánovací 
dokumentace na obyvatelstvo – veřejné zdraví, je zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
životní prostředí. Jedná se o strategický dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se 
odehrává ve strategické rovině. Při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, ale
s prokázanými vlivy na veřejné zdraví Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění 
požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější. 

Z porovnání variant v dokumentaci HIA (kap. 4.4. Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika) vychází 
varianta D1-A (tedy „bystrcká“) jako nejvhodnější, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové 
zátěže. Důvodem je větší efekt na odvedení dopravy z centra Brna. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.
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Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 19292/2011, ze dne 05.05.2011 tento dotčený orgán nesouhlasí
s konstatováním, že pochybil. Ve stanovisku dále uvádí: „Problematikou stávající zátěže se zabývají věcně
a místně příslušné orgány veřejné správy. V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo 
provedeno vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví ve strategické rovině. 

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivu 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonu (zákon o posuzování 
vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a 
zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivu koncepce na životní prostředí,
z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro 
budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. 
ZÚR podléhají tomuto posuzování. 

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivu na veřejné zdraví a vlivu na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu; v návaznosti na stávající stupen poznání nelze
v současné době předjímat, jaká bude úroveň kvality ovzduší v době projednávání realizace záměru
a záměrů souvisejících, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době jejich realizace.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona c. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivu na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjištovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivu na veřejné zdraví.“

K bodu 11:

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých 
možných konkrétních a účinných opatření k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné 
správy. Ochrana veřejného zdraví je dle § 82 odst. 2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., v kompetenci Krajské 
hygienické stanice (dále jen „KHS JmK“).

KHS JmK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19292/2011, ze dne 05.05.2011 nesouhlasí s konstatováním, že 
pochybila. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Problematikou stávající zátěže se zabývají věcně
a místně příslušné orgány veřejné správy. V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo 
provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině.
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Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu; v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat, jaká bude úroveň kvality ovzduší v době projednávání realizace záměru
a záměrů souvisejících, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době jejich realizace.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví“ (dále jen „HIA“), která je zpracována jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
životní prostředí“ (dále jen „SEA“). Jedná se o strategický dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví
u koncepcí se odehrává ve strategické rovině.

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

V dokumentaci HIA bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako lokalita s výraznou kumulací záměrů v území. Bližší informace k této problematice jsme 
uvedli výše k bodům 2 a 3 tohoto podání.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku 
ochrany veřejného zdraví. Podrobné hodnocení je možné (jak plyne i ze stanoviska KHS) až v procesu EIA
a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad 
nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má 
naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn. že by měla být 
upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

K bodům 12 a 13:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
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a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA (str. 186).

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části HIA jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá jako nástrojů hodnocení zdravotního rizika, kterými jsou odhad 
expozice, charakterizace rizika atd.. V žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí 
být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 
Konkrétně k R43 v 1 úseku (tj. úseku, který má přímý vztah k obci Jinačovice) je vyhodnocení uvedeno v kap. 
4.4.2. „Rychlostní silnice R43 v úseku D1 - Kuřim“ (str. 46) dokumentace HIA.

KHS ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19292/2011, ze dne 05.05.2011 uvedla:

„Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení 
vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). 
Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního 
plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování“. (poznámka pořizovatele: Posuzování územně plánovací 
dokumentace - v tomto případě ZÚR JMK - je upraveno zvláštním ustanovením obsaženým v § 10i zákona
č. 100/2001 Sb..)

„Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“
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Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (znečištění 
ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR.

K bodu 14:

Tento bod odůvodnění námitky týkající se rozporu s cíli územního plánování, kterými jsou dle podatele 
zajištění nerušeného rozvoje a omezování fragmentace krajiny, je velmi obecný, argumentačně 
nepodložený a nespecifikuje konkrétní problém vztahující se věcně k uvedenému území. Reagovat lze tedy 
pouze v obecné rovině.

Ve smyslu § 18 „Cíle územního plánování“ odst. 2 stavebního zákona územní plánování zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití
a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. „Nerušený rozvoj“ nelze zaměňovat s „udržitelným rozvojem území“ kterým je (ve 
smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona) vyvážený vztah územních podmínek tří pilířů – příznivého životního 
prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území. Důraz na vyvážený vztah 
podmínek ukládá sledovat všechny tři pilíře ve vzájemných souvislostech a návaznostech. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.

Zjištěné vlivy na sledované složky životního prostředí jsou souhrnně prezentovány v hodnotících tabulkách. 
Hodnotící tabulky jsou uvedeny v příloze dokumentace. Pro každý z posuzovaných záměrů byla zpracována 
samostatná tabulka uvádějící hodnocení daného záměru (plochy/koridoru) ve vztahu ke sledovaným 
složkám životního prostředí. V každé z prezentovaných tabulek jsou uvedena navrho-vaná doporučení
k omezení či vyloučení identifikovaných negativních vlivů a závěr hodnocení. 

Dokumentace SEA vyhodnotila přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní 
prostředí, dokumentace HIA z hlediska vlivů na veřejné zdraví. Pro porovnání variant záměrů byla využita 
kritéria a podmínky pro rozhodování, zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území, aniž 
by jakkoliv byl některý z nich upřednostňován. V tomto konkrétním případě je porovnání variant rychlostní 
silnice R43 uvedeno dle jednotlivých úseků od str. 37 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK. 

Jako jedno z výše uvedených kritérií byla stanovena minimalizace fragmentace krajiny. Z hodnocení variant 
dle kritéria minimalizace nežádoucí fragmentace krajiny vyplývá, že v úseku R43 mezi dálnicí D1 a Kuřimí
k tomuto negativnímu jevu dochází zejména v případě variant vedených Boskovickou brázdou (tedy ne při 
podatelem uváděném „vedení R43 v oblasti Rozdrojovice – Jinačovice – Moravské Knínice“), kdy koridor
R43 prochází v rozsáhlém úseku volnou krajinou, kterou nepříznivě rozděluje. Je však třeba mít na zřeteli, že 
hledisko případné fragmentace krajiny je jen jedním z kritérií hodnocení výhodnosti varianty. Výsledná
varianta je pak variantou, která se jeví jako nejpřijatelnější při zohlednění jak environmetálních kritérií 
(minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz apod.), tak také 
dopravně-inženýrských a technicko-ekonomických kritérií (přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované 
varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území atd.).

Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK - viz článek (52) textové části návrhu ZÚR 
JMK, kde je v rámci kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území uvedena mj. minimalizace 
nežádoucí fragmentace krajiny.



459

K bodu 15:

Tvrzení, že by díky R43 došlo k závažnému znehodnocení rozvojových oblastí je nekonkrétní a není nijak 
odůvodněno. Z tohoto obecného vymezení není zřejmé, k jakým „rozvojovým oblastem“ se tvrzení 
vztahuje. 

Oblast Rozdrojovice – Jinačovice – Moravské Knínice byla mj. prověřována v rámci „Územní studie 
aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí“ (jeden z podkladů ke zpracování ZÚR JMK.), se závěrem, že 
rozvoj území v této oblasti je podmíněn realizací dopravního ochranného systému Brna.

ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů
v měřítku 1:100 000, ve kterém nejsou zobrazitelné jednotlivé parcely. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byl koridor 
pro R43 prověřován ve variantách a po projednání s dotčenými orgány ve smyslu §37 stavebního zákona 
byla na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí doporučena jako 
výsledná varianta varianta „Bystrcká“. Informace o prověřovaných variantách zůstala zachována v textové 
části Odůvodnění.

Právě varianta „Bystrcká“ (týkající se bezprostředně obce Jinačovice) je přitom ve smyslu § 18 stavebního 
zákona soustavně a dlouhodobě sledována v územně plánovacích dokumentacích, včetně komplexního 
řešení účelného využití a prostorového uspořádání navazujícího území. Je tedy zřejmé, že v oblasti 
územního plánování nedochází k žádné změně, která by mohla mít neočekávaný vliv na (veřejně známé) 
rozvojové záměry sledované v územních plánech.

K bodu 16:

K uvedené problematice zpracování dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „HIA“) ve 
vztahu k znečištění ovzduší se jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví vyjádřila Krajská hygienická 
stanice (dále jen „KHS JmK“). S námitkou, že je posouzení HIA zatíženo tak vážnou chybou, že je 
nepoužitelné a musí být přepracováno, KHS JmK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19292/2011, ze dne 
05.05.2011 nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Údaje o kvalitě ovzduší jsou uvedeny
v části 2.2.2. HIA včetně odkazů na zdroje dat. V HIA bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve 
strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

K dané námitce směřuje podmínka č. 2 stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního zákona ve 
výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20. 7. 
2010 vydaného pod číslem jednacím 6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu
BM/33103/2010/odb_HOK, dle níž KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů a z přílohy č. 3 této části, tj. HIA.
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Podmínka reflektovala na skutečnost, že HIA, mimo jiné pro lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice, 
doporučila, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů
a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel 
žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu měly být zohledněny v územní studii 
ve smyslu ustanovení § 30 stavebního zákona.“

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá dokumentace HIA, která je zpracována jako 
součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (dále jen „SEA“). Jedná se
o strategický dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině.

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Na str. 47, na kterou je podatelem odkazováno, se nachází obrázek a text, který se vztahuje k rychlostní 
silnici R43 v úseku D1 – Kuřim. Z podatelem jmenované oblasti „v mnoha obcích v pásu od Troubska, 
Ostopovic až po Holubice“ je tedy v této souvislosti její větší část irelevantní.

V dokumentaci HIA bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako lokalita s výraznou kumulací záměrů v území. Jak již bylo zmíněno ve stanovisku KHS, 
tato dokumentace doporučuje, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím 
všech záměrů a následně pak (v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví) návrh opatření k ochraně 
obyvatel žijících v této oblasti. Bližší informace k této problematice jsme uvedli výše k bodům 2 a 3 tohoto 
podání.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku 
ochrany veřejného zdraví. Podrobné hodnocení je možné (jak plyne i ze stanoviska KHS) až v procesu EIA
a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad 
nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má 
naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být 
upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

K bodu 17:

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá hodnocení HIA, které je zpracováno jako 
součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument, tj. hodnocení 
vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině. Při strategickém hodnocení se 
nepracuje s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Z hlediska ochrany veřejného 
zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.
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K bodu 18:

ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK jsou v textové části (kap. D.1.1. „Silniční doprava“) uvedeny všechny navrhované 
mimoúrovňové křižovatky (dále jen MÚK), v grafické části je situování těchto křižovatek vyznačeno 
grafickou značkou ve výkrese I.2 „Výkres ploch a koridorů nadmístního významu včetně územního systému 
ekologické stability“, a to včetně těch, které svými plošnými nároky nepřesahují šíři vymezeného koridoru 
(tj. plocha vymezená pro křižovatku se „překrývá“ s plochou koridoru, avšak značka v příslušném místě 
křižovatku identifikuje). Křižovatky, které svými plošnými nároky přesahují šíři vymezeného koridoru, tento 
koridor silnice v daném místě „rozšiřují“ o odpovídající plochu (vesměs charakteru kružnice se středem
v příslušné křižovatce). Tvrzení o „skrývání“ křižovatek uvedené v tomto bodě je tedy nepravdivé. Zobrazení 
křižovatek odpovídá svou podrobností měřítku ZÚR. Jako příklad popisu MÚK v textové části uvádíme MÚK 
Troubsko, ke které je v textu uvedeno v souvislosti s úsekem R43-1 „Plocha MÚK: Troubsko (D1 kolektorová
s MÚK Brno – západ) – obalová křivka dvou kružnic o poloměru 400 m“.

Co se týče posouzení v dokumentaci SEA, předmětem hodnocení zde jsou vymezené koridory záměrů. Tyto 
koridory pro umístění nových tras dopravní infrastruktury jsou charakterizovány směrovým vedením osy 
koridoru a jeho šířkou, která může být v dílčích úsecích proměnlivá v závislosti na konkrétních územních 
podmínkách (viz kap. A.6.1. „Metodický postup“). Součástí posuzovaných koridorů jsou i příslušné MÚK. 
Např. v kap. A.6.2 „Popis a hodnocení variantních návrhů“ je koridor R43 v úseku D1-A Troubsko (D1) –
Kuřim, varianta „Bystrcká“, popsán jako rychlostní čtyřpruhová silnice včetně překrytého úseku v dl. 
1,48km, MÚK a všech souvisejících staveb.

K posuzování v rámci HIA se vyjádřila jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická 
stanice (dále jen „KHS JmK“). KHS JmK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19292/2011, ze dne 
05.05.2011nesouhlasí s s částí námitky, že změna zatížení území dopravou související s mimoúrovňovými 
křižovatkami s přivaděči musí být posouzena HIA . Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Žádný právní 
předpis nestanoví koncepce ani záměry, které musí být posouzeny metodou HIA. Obsah HIA je výsledkem 
vzneseného požadavku KHS JmK a následné dohody mezi KHS JmK, KÚ JmK a zpracovatelem ZÚR, resp. 
zpracovatelem HIA k ZÚR. KHS JmK tento požadavek vznesla s ohledem na ust. § 36 odst. 3 stavebního 
zákona, který stanoví, že ZÚR v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují tedy strategii pro jejich naplňování
a koordinují územně plánovací činnost obcí.“

K bodu 19:

ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů
v měřítku 1:100 000, ve kterém jednotlivé parcely nejsou zobrazitelné. Územní plán následně zpřesňuje 
vymezení záměrů obsažených v ZÚR nad katastrální mapou. Územně plánovací dokumentace obecně neřeší 
majetkoprávní vztahy.

Koridory pro umístění nových tras dopravní nebo technické infrastruktury vymezené v návrhu ZÚR jsou 
charakterizovány směrovým vedením osy koridoru a jeho šířkou, která může být v dílčích úsecích
proměnlivá v závislosti na konkrétních územních podmínkách. Jak je uvedeno v kapitole C.4 textové části 
odůvodnění, plochy a koridory jednotlivých záměrů jsou vymezeny tak, že jejich součástí jsou všechny 
související stavby včetně budoucích ochranných pásem vyplývajících ze zákona a všechny mimoúrovňové
a úrovňové křižovatky, které svými plošnými nároky nepřesahují šíři vymezeného koridoru. Pokud tuto šíři 
překračují, jsou vymezeny jako samostatná plocha nebo koridor. Šíře ploch a koridorů dopravní 
infrastruktury byly v průběhu zpracování ZÚR JMK úzce koordinovány se zástupci KrÚ JMK, odboru dopravy, 
se zástupci MD ČR a ŘSD ČR. 

Při zpřesňování záměrů obsažených v ZÚR v rámci územních plánů může po dohodě s příslušnými 
dotčenými orgány dojít ke zúžení koridoru vymezeného v ZÚR
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Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byl koridor pro R43 prověřován ve variantách a po projednání s dotčenými orgány ve 
smyslu §37 stavebního zákona byla na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního 
prostředí doporučena jako výsledná varianta varianta „Bystrcká“. Informace o prověřovaných variantách 
zůstala zachována v textové části Odůvodnění.

Námitka zástupce veřejnosti F. B. (K075)

Námitka zástupce veřejnosti F. B., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, byla na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje zaevidována dne 18.04.2011 pod č.j. JMK 54144/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ. 

Předmětné podání zástupce veřejnosti F. B. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v 
§ 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Z hlediska věcného obsahu zástupce veřejnosti v předmětném podání uplatnil proti 2. Návrhu Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále též „2. Návrh ZÚR JMK“) celkem 39 samostatných námitek. 
Jednotlivé námitky byly vypořádány následovně:

Námitka č. 1 ve znění: „Požadujeme vypuštění záměru spojení Brna a Vídně pomocí R52 v úseku Pohořelice 
–Mikulov-státní hranice s Rakouskem. Tento záměr by poškodil Dolní Dunajovice hlučností a byla by 
narušena pohoda bydlení. Návrh ZÚR a připojené posouzení vlivů na veřejné zdraví se nijak nezabývalo 
otázkou hlučnosti pro naši obec v těsné vzdálenosti od plánované R52, a proto je nutné projednávání 
Návrhu ZÚR opakovat.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Je třeba připomenout, že ZÚR dle § 36 odst. 4 stavebního zákona zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s PÚR ČR, která koordinuje tvorbu a aktualizaci ZÚR. PÚR ČR je novým nástrojem 
územního plánování, nezbytným pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a koncepcí 
celorepublikového významu, vycházejících a podmiňovaných možnostmi území. PÚR ČR 2008 určuje ve 
stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních
a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní 
podmínky pro naplňování těchto úkolů. Účelem PÚR ČR je konkretizace v zákoně obecně formulovaných 
cílů a úkolů územního plánování s ohledem na souvislosti a problémy v území, které svým významem
a dosahem překračují pravomoci jednotlivých krajů, ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů. 
ZÚR se nemohou odchýlit od řešení závazně stanoveného PÚR ČR (§ 31 odst. 4 zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)). Dokládá 
to i ustanovení § 39 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém je výslovně uvedeno, že ke stanoviskům, 
námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení PÚR, se nepřihlíží.

PÚR ČR 2008 vymezuje koridor pro rychlostní silnici R52 v trase Pohořelice – Mikulov –
Drasenhofen/Rakousko (E461). Důvodem jeho vymezení je zkvalitnění silničního propojení Brno – Vídeň. 
Vazba na rakouskou silniční síť. Součást TEN-T. Koridor pro tuto rychlostní silnici je již přímo vymezen
v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko bez jakýchkoliv úkolů pro ministerstva a jiné ústřední 
správní úřady. Z hlediska rozvoje dálnic a silnic v ČR je rychlostní silnice R52 zakotvena v UV č. 741/1999 Sb.
k Návrhu rozvoje dopravních sítí ČR do r. 2010 a sledována k postupné realizaci. V mezinárodních 
souvislostech je silnice R52 součástí evropské sítě E (E461), součástí Transevropského multimodálního 
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koridoru, větve VI.B, vymezeného v souladu s mezinárodními dohodami v PÚR ČR 2008 jako součást spojení 
Katowice – Ostrava – Brno – Wien v silničním spojení. Poloha a propojení dopravní cesty ve větvi VI.B 
TEMMK je potvrzeno uzavřenou mezinárodní dohodou mezi Rakouskou spolkovou republikou a vládou ČR
o propojení rakouské dálnice A5 a české rychlostní silnice R52.

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority 
územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. Udržitelný 
rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti 
či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. 

ZÚR JMK prověřovaly záměr R52 ve dvou variantách. Varianty byly posouzeny a vyhodnoceny z hlediska 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky životního prostředí. 
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo a ovzduší byla hodnocena vybraná varianta jako varianta s nižší intenzitou 
působení negativních vlivů. Při vyhodnocování variant bylo postupováno v souladu se stavebním zákonem, 
což dokládá textová část vyhodnocení SEA zejména v kap. A.6, textová část Odůvodnění str. 49 a textová 
část Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen „HIA“) na str. 100. 

KHS JmK ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 
2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 11.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 20597/2011 nesouhlasí s tím, že je nutno 
projednávání Návrhu ZÚR opakovat z toho důvodu, že „se posouzení vlivů na veřejné zdraví nijak 
nezabývalo otázkou hlučnosti“ pro obec. 

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vliv na veřejné zdraví 
ve strategické rovině.

Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, 
že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. 

Pro posouzení KHS JmK je zásadní, že zpracovatel HIA ve svém závěru na základě hodnocení nevyloučil 
žádnou z posuzovaných variant, současně však upozornil na potenciální problémy související s ochranou 
veřejného zdraví.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a 
zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí,
z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro 
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budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. 
ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

Z výše uvedeného je zřejmé, že požadavek na vypuštění záměru rychlostní sinice R52 z 2. Návrhu ZÚR JMK 
je neoprávněný.

Námitka č.2 ve znění: „Požadujeme vypuštění záměru spojení Brna a Vídně pomocí R52 v úseku Pohořelice –
Mikulov-státní hranice s Rakouskem. Tento záměr by poškodil naši obec prašností a bylo by ohroženo zdraví 
občanů včetně malých dětí. Návrh ZÚR a připojené posouzení vlivů na veřejné zdraví se nijak nezabývalo 
otázkou prašnosti pro naši obec v těsné vzdálenosti od plánované R52, a proto je nutné projednávání 
Návrhu ZÚR opakovat.“, se zamítá.

Odůvodnění:

ZÚR JMK prověřovaly záměr R52 ve dvou variantách. Varianty byly posouzeny a vyhodnoceny z hlediska 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky životního prostředí. 
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo a ovzduší byla hodnocena vybraná varianta jako varianta s nižší intenzitou 
působení negativních vlivů. Při vyhodnocování variant bylo postupováno v souladu se stavebním zákonem, 
což dokládá textová část vyhodnocení SEA zejména v kap. A.6, textová část Odůvodnění str. 49 a textová 
část HIA na str. 100. 

KHS JmK ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 
2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 11.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 20597/2011 nesouhlasí s tím, že je nutno 
projednávání Návrhu ZÚR opakovat z toho důvodu, že „se posouzení vlivů na veřejné zdraví nijak 
nezabývalo otázkou prašnosti“ pro obec. 

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině.
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Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, 
že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. 

Pro posouzení KHS JmK je zásadní, že zpracovatel HIA ve svém závěru na základě hodnocení nevyloučil 
žádnou z posuzovaných variant, současně však upozornil na potenciální problémy související s ochranou 
veřejného zdraví.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí. Ustanovení § 10a zákona upřesňuje, co je předmětem posuzování 
vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou
i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

Z výše uvedeného je zřejmé, že požadavek na vypuštění záměru rychlostní sinice R52 z 2. Návrhu ZÚR JMK 
je neoprávněný.

Námitka č.3 ve znění: „Umístěni R52 do území by vedlo v prostoru naší obce k nepřípustné fragmentaci 
území, přerušení existujících i pánovaných cyklostezek.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí ve všech 
případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. 
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Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové 
superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. 

Hodnocení SEA zajišťuje zpracovatelem dokumentace SEA, který je autorizovanou osobou. Ve smyslu § 159 
odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně 
plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

Dokumentace SEA vyhodnotila přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní 
prostředí. Pro porovnání variant záměrů byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování, zohledňující 
základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území. V tomto konkrétním případě je porovnání variant 
rychlostní silnice R52 uvedeno na str. 53 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK. Navrhovaná 
rychlostní silnice R52 respektuje stávající stopu již existující dopravní cesty (silnice I/52) a proto nebyl při 
hodnocení záměru identifikován z pohledu fragmentace krajiny potenciálně významný negativní vliv. V 
dokumentaci SEA v kap. A7 „Popis opatření pro přecházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo 
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí“ jsou navržena plánovaná opatření. V 
projektových opatřeních společných je mimo jiné uvedeno opatření pro omezení negativních vlivů 
fragmentace krajiny a populací, a to s předstihem v podrobném měřítku řešit zajištění prostupnosti 
liniových dopravních staveb ve smyslu metodiky AOPK ČR (metodická příručka k zajištění průchodnosti 
dálničních komunikací pro volně žijící živočichy). Na problém je tedy v dokumentaci SEA obecně poukázáno
a je navrženo opatření. Závěry z dokumentace SEA byly promítnuty do ZÚR JMK viz článek (54) Kritéria
a podmínky pro rozhodování o změnách v území.

Zachování funkčnosti stávajících cyklostezek je ve vztahu k záměru rychlostní silnice R52 technicky řešitelné. 
Jedná se však o podrobnost, která není relevantní úrovni ZÚR a bude tedy řešena až v podrobnější 
dokumentaci.

Námitka č.4 ve znění: „Umístění R52 do území okolo naší obce a sousedních obcí je v rozporu
s principy územního plánování. Naše oblast má dobrou dopravní obslužnost (silnice 1/52) byla nově 
vybudována nedávno. Naše oblast je oblastí agroturištiky, cykloturistiky a cenným územím z hlediska 
zachování přírodních a historických hodnot. Do takové oblasti není přípustné umisťovat rychloslní 
komunikace a jejich ochranná pásma, zejména v situaci, kdy je autorizovanými studiemi prokázáno, že 
varianta napojení ČR a Rakouska s napojením Polska je o 30 miliard levnější s využitím R55 jako 
čtyřpruhového obchvatu Břeclavi a kdy toto vedení R55 až po hranici s Rakouskem u Břeclavi je zakotveno 
ve vládou schváleném dokumentu Politika územního rozvoje, kterou je povinen pořizovatel Návrhu ZUR 
respektovat.“, se zamítá.

Odůvodnění:

K dobré dopravní obslužnosti obce lze uvést, že rychlostní silnice R52 má být výhledově propojena
s rakouskou dálnicí A5 a bude sloužit především pro převedení tranzitní dopravy. Stávající silnice I/52 byla
v 90. letech minulého století budována rovněž pro tranzitní dopravu, nikdy nebyla budována pro funkci 
dopravně obslužnou. V době její realizace nebyly předpokládány vysoké dopravní intenzity, a proto
z hlediska kapacitního byla dostačující dvoupruhová komunikace s úrovňovými křižovatkami. Obec Bavory 
je připojena na silnici I/52 prostřednictvím silnice III/0521 (obec ve svém podání uvádí nesprávně III/42121). 
Úrovňové křižovatky na stávající silnici I/52 jsou již nevyhovující z hlediska bezpečnosti, dochází na nich
k častým dopravním nehodám, a proto je nutná jejich přestavba na mimoúrovňové křižovatky. Podle platné 
ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ a ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích“ mohou být křižovatky umísťovány ve vzdálenosti 4 km od místa odpojovacího
a připojovacího pruhu. Stávající křižovatka silnic I/52×III/0521 nesplňuje požadované vzdálenosti
k předchozí a následující křižovatce, a proto byla vypuštěna. Obslužnost obce bude zajištěna pomocí 
doprovodných komunikací stejným způsobem jako doposud. 
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PÚR ČR je novým nástrojem územního plánování, nezbytným pro koordinaci územně plánovací činnosti 
krajů a koncepcí celorepublikového významu, vycházejících a podmiňovaných možnostmi území. PÚR ČR 
2008 určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, 
přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje 
strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. Účelem PÚR ČR je konkretizace v zákoně obecně 
formulovaných cílů a úkolů územního plánování s ohledem na souvislosti a problémy v území, které svým 
významem a dosahem překračují pravomoci jednotlivých krajů, ministerstev nebo jiných ústředních 
správních úřadů. Zásady se nemohou odchýlit od řešení závazně stanoveného PÚR ČR (§ 31 odst. 4 
stavebního zákona). Dokládá to i ustanovení § 39 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém je výslovně 
uvedeno, že ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení 
PÚR, se nepřihlíží.

PÚR ČR 2008 v odstavci (106) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor pro 
rychlostní silnici R52 v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko (E461). Důvodem jeho vymezení 
je zkvalitnění silničního propojení Brno – Vídeň. Vazba na rakouskou silniční síť. Součást TEN-T. Koridor pro 
tuto rychlostní silnici je již přímo vymezen v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko bez 
jakýchkoliv úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady. 

Dále PÚR ČR 2008 v odstavci (109) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor 
pro rychlostní silnici R55 v úseku Olomouc – Přerov a dále Napajedla – Uherské Hradiště – Hodonín –
Břeclav – hranice ČR (- Wien). Důvodem je zajištění kvalitativně vyšší úrovně obsluhy území s vysokou 
koncentrací sídel a obyvatel. Součást TEN-T. Úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady je 
prověřit proveditelnost rozvojového záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. 

V PÚR ČR 2008 jsou vymezeny koridory pro dva samostatné záměry rychlostní silnici R52 a rychlostní silnici 
R55 včetně prověření záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. PÚR ČR 2008 tedy stanovila spojení JMK
s Vídní s použitím jak R52 tak R55. Je třeba připomenout, že ZÚR dle §36 odst. 4 stavebního zákona 
zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s PÚR ČR, která koordinuje tvorbu
a aktualizaci ZÚR. 

V souvislosti s úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní orgány v článku (109) PÚR ČR 2008 lze 
aplikovat rozsudek NSS č.j. 8 Ao 5/2010 – 149 ze dne 24.února 2011 v bodě [79] kde soud došel k závěru, že 
se jedná o úkol pro ústřední správní úřad, který opatří relevantní územně plánovací podklady. Teprve 
kladným výsledkem takového prověření by vznikl podklad, který by při další aktualizaci PÚR ČR již umožnil 
uložit konkrétní úkol orgánům územního plánování. 

ZÚR JMK prověřovaly jak záměr R52, a to ve dvou variantách, tak záměr R55 v úseku Břeclav – st. hranice ve 
třech variantách. Varianty rychlostní silnice R52 a R55 byly posouzeny a vyhodnoceny z hlediska dopravně 
inženýrských kritérií, předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky životního prostředí (pozn. u všech 
variant v úseku R55 Břeclav – st. hranice byl konstatován významný negativní vliv na lokality Natura 2000). 
Při vyhodnocování variant bylo postupováno v souladu se stavebním zákona což dokládá textová část 
vyhodnocení SEA zejména v kap. A.6, textová část Odůvodnění str. 49 a 59 a textová část HIA na str. 100
a 113.

Navrhovaná rychlostní silnice R52 je na území obce Bavory vedena podél hranice Chráněné krajinné oblasti 
Pálava, kterou v současné době tvoří stávající silnice I/52. V této části je vymezena III. zóna CHKO, 
nejcennější části tedy nebudou ohroženy. Zástavba obce Bavory (včetně návrhových ploch pro bydlení dle 
platného územního plánu Bavory) je od stávající silnice I/52 vzdálena cca 500m a je odcloněna stávajícím 
areálem výroby a navrhovanými plochami občanské vybavenosti, které jsou umístěny v bezprostřední 
blízkosti silnice I/52. Přírodní a historické hodnoty obce nebudou tedy stavbou rychlostní silnice dotčeny.

Žádný právní předpis neupravuje přípustnost či nepřípustnost umisťování rychlostní silnice do oblasti 
agroturistiky a cykloturistiky. V rámci budování čtyřpruhové komunikace je možné nalézt takové technické 
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řešení, které zajistí bezkolizní dopravní spojení pro jak motorovou, tak cyklistickou i pěší dopravu. Jedná se 
však o podrobnost, která není relevantní úrovni ZÚR a bude tedy řešena až v podrobnější dokumentaci.

V případě výstavby rychlostní silnice lze očekávat lepší dopravní dostupnost dotčeného území a tím i nárůst 
návštěvníků turisticky atraktivního regionu.

K proklamované úspoře 30 mld. dodáváme, že tato nebyla prokázána.

Námitka č.5 ve znění: „Požadujeme vypuštění záměru spojení Brna a Vídně pomocí R52 v úseku Pohořelice –
Mikulov-státní hranice s Rakouskem. Tento záměr je v rozporu autorizovaným posouzením variant spojení 
Brna a Vídně v posouzení Mgr. Volfa (2007), které krajský úřad vlastní.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Záměr rychlostní silnice R52 v úseku Pohořelice – Mikulov – státní hranice nelze z 2. Návrhu ZÚR JMK 
vypustit. Důvody byly již podrobně popsány v odůvodnění k námitce č.4.

K posouzení variant spojení Brna a Vídně Mgr. Volfa (2007) uvádíme, že toto posouzení je jedním z mnoha 
podkladů, které byly prověřeny v rámci zpracování 2. Návrhu ZÚR JMK. 

V souladu se stavebním zákonem je součástí 2. Návrhu ZÚR JMK Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území 
Natura 2000. Zpracovatelem dokumentace je autorizovaná osoba. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního 
zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci. Je nutno dodat, že jedním z autorizovaných hodnotitelů ZÚR JMK je Mgr. Ondřej Volf. 

Námitka č.6 ve znění: „Požadujeme, aby ZUR byla v souladu s Politikou územního rozvoje (PÚR). Pro R55 je 
nutné respektovat vymezení v čl. (109) PÚR. tj. Olomouc–Přerov a dále Napajedla–Uherské Hradiště–
Hodonín–Břeclav–hranice ČR (–Wien), tj. i R55 jako čtyřpruhový obchvat města Břeclavi.“, se zamítá.

Odůvodnění:

2. Návrh ZÚR JMK je v souladu s PÚR ČR 2008. Soulad s PÚR ČR 2008 byl již podrobně vysvětlen
v odůvodnění k námitce č.4.

Ve smyslu § 38 stavebního zákona posuzuje návrh ZÚR před jejich vydáním Ministerstvo pro místní rozvoj,
a to z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy
a mezinárodní závazky, a z hlediska souladu s PÚR ČR 2008. Ministerstvo pro místní rozvoj 2. Návrh ZÚR 
JMK posoudilo a závěrem svého stanoviska uvedlo cit.: „ZÚR JMK upřesňují rozvojové osy, oblasti a koridory 
dopravní a technické infrastruktury celostátního a mezinárodního významu uvedených v PÚR 2008. 
Koordinují využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy se sousedními kraji a mezinárodními 
závazky. Vycházejí z celorepublikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
a naplňují požadavky vyplývající z dalších úkolů pro územní plánování.“ Ministerstvo pro místní rozvoj tedy 
při posuzování neshledalo žádné nedostatky. 

Námitka č.7 ve znění: „Požadujeme, aby ZÚR byla v souladu s PÚR. Pro S8 je nutné respektovat vymezení
v čl. (117) PÚR, tj. Havlíčkův Brod–Jihlava–Znojmo–Hatě–hranice ČR/Rakousko (Wien), tj. i S8 musí být 
plnohodnotným obchvatem města Znojmo a v ZÚR tedy nemůže být zanesen místo toho průtah dnes již 
urbanizovaným územím Znojma včetně Znojma-Přímětice. Plnohodnotný obchvat musí být trasován až 
severně od Znojma-Přímětic, Kuchařovic a Suchohrdel.“, se zamítá.
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Odůvodnění:

Trasa silnice I/38 (dle PÚR ČR 2008 koridor kapacitní silnice S8) je řešena z územně plánovacího hlediska od 
roku 1994, kdy byly zahájeny práce na Územním plánu velkého územního celku okresu Znojmo. V prosinci 
2000 byl odevzdán koncept Územního plánu velkého územního celku okresu Znojmo, v tomto konceptu 
byla navržena variantně trasa silnice I/38. Jednou variantou byla trasa silnice I/38 podle vyhledávací studie 
zpracované firmou HBH Projekt spol. s r.o. Dále zpracovatel konceptu navrhl velkorysejší variantu vedení 
silnice pro vyšší kategorii, na této trase byly navrženy rovněž dílčí subvarianty v prostoru přechodu česko –
rakouské hranice. U velkorysejší varianty byl navržen i vzdálenější obchvat Znojma, severněji od Znojma se 
pak tato varianta dostávala do složitějších územních podmínek včetně toho, že nemohla být zkoordinována
s vyhledáním nové trasy na území sousedního kraje. 

Koncept územního plánu byl ve druhé polovině roku 2001 veřejnoprávně projednáván. Ministerstvo 
dopravy jako ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy zodpovědné za koncepce rozvoje dopravních 
sítí v rámci jednotlivých druhů dopravy, v rámci územně plánovací činnosti pak prosazuje rozvojové záměry 
státu na úseku dopravní infrastruktury do územně plánovací dokumentace. Ministerstvo dopravy uplatnilo 
ke konceptu řešení stanovisko k předloženým variantám silnice I/38 v tom smyslu, že nemůže souhlasit
s návrhem samoúčelného vedení silnice I/38 v území bez jakékoliv návaznosti na dopravně významné 
dopravní cesty a mimo kontakt s většími sídelními celky. Velkorysejší varianta byla vedena přes území 
přírodních parků Jevišovka a Rokytná, Ministerstvo dopravy ji posoudilo jako dopravně neodůvodněnou
a technicky nedoloženou. Přeložku silnice I/38 požadovalo převzít z dokumentace zajišťované Ředitelství 
silnic a dálnic (dále jen ŘSD ČR) a další případné varianty nesledovat. Rovněž ŘSD ČR se vyjádřilo ve stejném 
smyslu.

V následujících letech byl zpracován Generel dopravy Jihomoravského kraje, v němž bylo provedeno 
dopravně inženýrské posouzení základní silniční sítě Jihomoravského kraje ve variantách. Z provedených 
modelových zatížení a porovnání vyplynulo doporučení závazně sledovat a územně chránit silniční
a dálniční síť podle základní varianty, v níž je silnice I/38 charakterizována jako silnice I. třídy včetně 
„bližšího“ obchvatu Znojma. 

Stavba silnice I/38 Znojmo - obchvat je v souladu s Územním plánem města Znojma a obcí Dobšice, 
Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly (dále jen ÚPM Znojma) schváleným v roce 2000. Na I. 
stavbu – 2. etapu obchvatu bylo v roce 2006 vydáno stavební povolení a stavba byla zrealizována. 
S výjimkou úseku Znojmo – obchvat III. stavba – Hatě, který je navrhován jako směrově rozdělená silnice 
kategorie S 22,5/100, je zbývající část trasy navrhována jako dvoupruhová silnice kategorie S 11,5/100. 
Svými technickými parametry plně vyhoví kategorii S 11,5/90 dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
a to včetně řešení křižovatek, které budou na celém tahu proto řešeny jako mimoúrovňové. 

Záměr stavby tak, jak byl od svého počátku vytvářen a formulován, byl tedy následně vyprojektován, 
projednán a v některých částech povolen a následně i proveden. Na celý tento proces byly vynaloženy 
značné finanční prostředky, které by byly v případě odstoupení od realizace v této fázi projektu zmařeny. K 
takovému zásahu nelze přistoupit pouze na základě subjektivního hodnocení jednotlivců, kteří jsou 
navrhovaným řešením dotčeni, ale na základě relevantních podkladů, které by doložily opodstatněnost 
námitek stěžovatelů. Případnou změnu trasování předmětné stavby, vzhledem k částečné realizaci projektu
a již probíhajícím navazujícím řízením, by musel iniciovat investor stavby Ministerstvo dopravy nebo město 
Znojmo.

Ze strany města Znojma a rovněž ze strany Ministerstva dopravy, jako ústředního orgánu státní správy ve 
věcech dopravy nebyly v rámci veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK uplatněny žádné požadavky 
týkající se změny trasování obchvatu města Znojma oproti trase, která je schválena v ÚPM Znojma.
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Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 06.05.2011 vydaným pod zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma k požadavku 
na nové vyhledání trasy obchvatu Znojma uvedl, že záměr je v souladu s PÚR ČR 2008, je veden pod S8 
(117). Obchvat Znojma je dlouhodobě připravován, nesouhlasíme s návrhem vyhledávání nové trasy.

Námitka č.8 ve znění: „Požadujeme vypuštění JV, .J a JZ tangenty města Brna. Jedná se o záměr koridorů 
dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu, které svým významem 
přesahují území jednoho kraje. V prvním Zadání ZÚR pořizovatel ZÚR jasně uvedl, že na tyto tangenty 
by měla být převedena dálnice Dl, t j .  nejdůležitější dálnice v ČR. ZÚR musí být uvedena do 
souladu s PÚR, kde tyto tangenty nejsou uvedeny mezi dopravními koridory.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Jihozápadní tangenta (dále jen JZT), Jižní tangenta (dále jen JT) a Jihovýchodní tangenta (dále jen JVT) jsou 
součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol pro územní plánování 
stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit územní podmínky pro řešení 
dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti s rozvojem komerční zóny Brno-jih“.

V ZÚR JMK prověřené a vymezené koridory JZT, JT a JVT napadené podatelem, jsou dlouhodobými záměry, 
které prověřila řada územně plánovacích podkladů, zejména Generel dopravy Jihomoravského kraje, 
Územní prognóza Jihomoravského kraje, Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, Územní studie 
aglomeračních vazeb města Brna, Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje. 

V námitce je uplatněno znění Zadání ZÚR JMK schválené roku 2007, které je v současné době není 
relevantní, neboť pro zpracování ZÚR JMK je relevantní Zadání ZÚR JMK schválené ZJMK dne 25.02.2010, ve 
kterém není předmětný pokyn obsažen. 

Námitka č.9 ve znění: „Přístup k posuzování dopadu ZUR na veřejné zdraví prezentovaný v části H1A je 
principiálně chybný. Cílem posuzování není a nemůže být porovnání variant bez prvotního stupně hodnocení, 
kdy nejprve musí být aplikována vylučující kritéria, tj. zákaz umisťování nových zdrojů znečištění do oblastí, 
kde jsou v době pořizování ZÚR prokazatelně překročeny zákonné hygienické limity. Správnou formulací je 
tvrzení na str. 37 HIA, kde se uvádí, že ,,Pro lokality, dotčené novou výstavbou silnic a železnic obecně platí, 
že z definice nelze připustit vznik nepřijatelné úrovně rizika ani u malé části obyvatel ve prospěch celku.". 
Tato formulace se blíží formulaci, která vyplývá z ústavního práva jednotlivce na příznivé životní prostředí. 
Této formulace se posouzení HIA ale nedrží, protože porovnává varianty bez respektování výše 
specifikovaných vylučujících kritérií a protizákonně doporučuje varianty, v rámci nichž existují úseky s již 
existujícím a zdokumentovaným překročením zákonných hygienických limitů.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority 
územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. Udržitelný 
rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti 
či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešením území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad expozice, 
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charakterizace rizika atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí být 
provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 

Zpracovatelem dokumentace HIA je držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na 
veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska 
ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

KHS JmK ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 
2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 11.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 20597/2011 nesouhlasí s konstatováním, že
„přístup k posuzování dopadu ZÚR na veřejné zdraví prezentovaný v části HIA je principiálně chybný“ a že 
„posouzení HIA protizákonně doporučuje varianty, v rámci nichž existují úseky s již existujícím
a zdokumentovaným překročením zákonných hygienických limitů“.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy.

V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině.

Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, 
že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. 

Pro posouzení KHS JmK je zásadní, že zpracovatel HIA ve svém závěru na základě hodnocení nevyloučil 
žádnou z posuzovaných variant, současně však upozornil na potenciální problémy související s ochranou 
veřejného zdraví.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
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o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že v případě staveb souvisejících s vymezením koridorů nebo ploch v ZÚR JMK, 
lze tyto stavby do území umisťovat pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu s tím, že 
dle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona jsou v rámci řízení o umístění staveb jedním z podkladů 
závazná stanoviska dotčených orgánů.“

Námitka č.10 ve znění: „Posouzení HIA nepřípustně ignoruje známé hodnoty překročení hygienických 
limitů. Dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. je pro průměrné 24hodinové koncentrace PMIO stanoven imisní 
limit, který má hodnotu 50µg*m-3. Tato koncentrace může být za kalendářní rok překročena maximálně 
35x. Tento závazný zákonný indikátor – imisní limit – je v HIA praktický ignorován.1 

1Jediná zmínka o 24 hod. průměrech je na str. 5 HIA a na obr. 2 v HIA. Tuto je naprosto nedostatečné. Schází 
informace o zátěži PM10 podél Dl smírem k západu (oblast Troubska, Ostopovic, atd.), což je společně
s prostorem Brna-Bosonohy oblastí naprosto klíčovou z hlediska „doporučovaných" nových záměrů R43, JZ 
tangenty, mimoúrovňové křižovatky Dl×R43×JZ tangenta. Toto je naprosto zásadní opomenutí, které vede
k nesprávnosti celé dopravní koncepce v ZÚR JMK.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Obecně k problematice dopadů na veřejné zdraví uvádíme, že účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, 
které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje
a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. 
„Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“ je zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK 
na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí 
se odehrává ve strategické rovině. Vlastní vyhodnocení se zabývalo celkovým řešení území z pohledu cílů 
ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, 
které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality ovzduší
a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

KHS JmK ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 
2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 11.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 20597/2011 nesouhlasí s konstatováním, že
„Posouzení HIA nepřípustně ignoruje známé hodnoty překročení zákonných hygienických limitů“.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy.
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KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň kvality ovzduší v době realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. 
technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměrů. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, 
případně jiná opatření, budou požadavky stanovené v oblasti ochrany veřejného zdraví splněny.

Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.“

Námitka č.11 ve znění: „Krajská hygienická stanice ve svém „Postupu hodnoceni vlivu na veřejné zdraví pro 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje" z 26.3.2010 požadovala „U hluku bude do hodnocení 
zapracována skutečnost, že realizace záměru je nepřípustná v případě, že by došlo k překročení limitu. 
Hladina hluku u nejbližší zástavby u nového záměru tak může být nejvýše na úrovni limitů". Tento postup je 
nepochybně analogicky nutné aplikovat i pro škodliviny v ovzduší a pak je požadavek formulovatelný např. 
pro PM10 jako „U znečištění ovzduší bude do hodnocení zapracována skutečnost, že realizace zaměru je 
nepřípustná v případě, že by došlo k překročení limitu. Koncentrace škodlivin a jejich frekvence výskytu 
nadlimitních stavů u nejbližší zástavby u nového záměru tak může být nejvýše na úrovni limitu". Toto nebylo
v HIA provedeno např. z hlediska 24 hod průměrů PM10 a jejich limitního počtu výskytů v roce (tj. 35x).“, se 
zamítá.

Odůvodnění:

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 uvedla cit.: 
„Připomínku bere KHS JmK na vědomí s tím, že požadavek KHS JmK na formulaci do ZÚR JMK…“do 
hodnocení bude zapracována skutečnost, že realizace záměru je nepřípustná v případě, že by došlo
k přeročení limitu. Hladina hluku u nejbližší zástavby u nového záměru tak může být nejvýše na úrovni 
limitů“. … byl pouze deklaratorní. Analogicky totéž platí pro limity znečištění ovzduší. KHS JmK nepovažuje 
absenci takového textu ve fázi ZÚR za významnou, neboť pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví
a vlivů na životní prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. jsou údaje
o plnění limitů nezbytné až pří projednávání konkrétního záměru s tím, že dle ustanovení § 3 zákona
č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto. Navíc 
zákon č. 258/2000 Sb. ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu nespecifikují požadavky na zpracování 
HIA.“
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Námitka č.12 ve znění: „Posouzení HIA ignoruje, že v oblasti jižní části města Brna a přilehlých obcích jsou 
dlouhodobě překračované hygienické limity prašnosti, specificky roční povolený počet překročení 24 hod 
průměrů PM10 (viz níže a viz příloha). Tyto urbanizované útvary leží v oblasti, pro kterou jsou dle 
publikované informace ČHMÚ reprezentativní data ze stanice Brno-Tuřany („Reprezentativnost: oblastní 
měřítko – městské nebo venkov (4 – 50 km/“, Dr. Škeřil, www.chmi.cz). Tedy pokud data ze stanice Brno-
Tuřany dokládají roční překročení maximálního povoleného počtu 35 překročení 24 hod průměrů
koncentrací PM10, pak z hlediska PM10 v této oblasti nemůže být umístěn nový zdroj znečištění. Je 
nesporné, že tato oblast, pro kterou jsou data stanice Brno-Tuřany reprezentativní, zahrnují nejen obce
v těsné blízkosti Brna-Tuřan (jako např. Šlapanice vzdálené cca 2–3 km, Ponětovice, Kobylnice, cca 3,5 km, 
Jiříkovice 5 km, Modřice, Blažovice, Rebešovice 6–7 km, Želešice, Moravany, Nebovidy 8–10 km), ale 
zahrnují i městskou část Brno-Bosonohy a obce Troubsko a Ostopovicc ve vzdálenosti 11–13 km. Je to 
potvrzeno i vysokou mírou korelace mezi údaji stanice Brno-Tuřany a stanice Brno-Bohunice (Lány) a stanicí 
provozovanou v Brně-Bosonohách, Tímto jsou definovány oblasti zatížené hygienickými závadami, a tedy 
limity využití území. Je velmi závažnou chybou Návrhu ZÚR, že toto ignoroval a také těžkou vadou HIA, že 
tyto informace neuvedla.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Tento bod odůvodnění námitky se vztahuje k situaci obyvatel jižně Brna, podatelem není specifikováno 
dotčení správního území jednotlivých obcí. Lze vyjít z předpokladu, že podatel vztahuje argumentaci
k městským částem Statutáního města Brna v jeho jižní části, tedy Brno – Bosonohy Brno – Chrlice a Brno -
Tuřany, a ke všem obcím ležícím jižně Brna, tedy Modřice, Moravany, Nebovidy, Ostopovice, Želešice, 
Šlapanice, Ponětovice. K argumentaci podatele, která se vztahuje k hodnocení vlivů záměrů a koncepce na 
životní prostředí v dokumentaci Posouzení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (dále jen SEA) a k hodnocení 
vlivů na obyvatelstvo v dokumentaci Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA) uvádíme: Závěry SEA
a HIA vyplývají jednak z podrobnosti ZÚR JMK, kdy jsou hodnoceny koridory a plochy, a jednak
z předpokladu, že je zapotřebí brát v úvahu nejen vlivy jednotlivých záměrů, ale i jejich kumulativní 
působení a vlivy dopravního systému ve stávajícím stavu. Kumulace záměrů v území obcí Ostopovice, 
Modřice, Šlapanice, Ponětovice a městské části Brno – Bosonohy je zohledněna v odůvodnění námitky
č. 13. Pro ostatní dotčené obce: Želešice - s ohledem na to, že koridor JZT se k. ú. Želešice dotýká jen 
okrajově (v místech východně od obce), nepředpokládají se negativní vlivy ZÚR JMK na obytné území obce 
Želešice přesahující povolené limity. Moravany a Nebovidy - s ohledem na to, že je v k. ú. Nebovidy trasa 
JZT řešena v tunelovém úseku v délce 290 m (ležícím západně od obce Moravany), nepředpokládají 
se negativní vlivy ZÚR JMK na obytné území obcí Nebovidy a Moravany přesahující povolené limity. 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 11.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 20597/2011 nesouhlasí
s konstatováním, že „je těžkou vadou HIA, že tyto informace neuvedla“ – tj. informace uvedené v textu 
námitky související s úrovní kvality ovzduší.“.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy.

Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA.

KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň kvality ovzduší v době realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. 
technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměrů. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, 
případně jiná opatření, budou požadavky stanovené v oblasti ochrany veřejného zdraví splněny.
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Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti 
na stávající stav životního prostředí v dotčeném území.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.

Dále KHS JmK uvádí, že v případě staveb souvisejících s vymezením koridorů nebo ploch v ZÚR JMK, lze tyto 
stavby do území umisťovat pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu s tím, že dle 
ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona jsou v rámci řízení o umístění staveb jedním z podkladů závazná 
stanoviska dotčených orgánů.“

Námitka č.13 ve znění: „Z výše dokumentovaného vyplývá, že do oblasti Brna-Bosonoh a Troubska nemůže 
být situován nový zdroj znečištění, tj. mimoúrovňová křižovatka DlxR43xJZ tangenta a nemůže zde být 
situován nový zdroj znečištění, tj. R43. Stejně tak ze stejných důvodů nelze v Modřících situovat 
mimoúrovňovou křižovatku R52xJZxJ tangenta a nelze navrhovat nový záměr, který by systémově přivedl do 
Modříc a okolí další tranzitní dálkovou dopravu, tj. nelze navrhovat záměr napojení Brna a Vídně přes 
Mikulov. Ze stejných důvodů nelze situovat mimoúrovňovou křižovatku DlxJV tangenta do prostoru Jiříkovic-
Tvarožná-Blažovice-Holubice. Tím je také vylučovacími kritérii nutno vyloučit i nové záměry JZ, J a JV 
tangenty, R43 v tzv. bystrcké trase a napojení Brna a Vídně přes Mikulov. Tyto nové záměry vyloučené již 
vylučovacími kritérii nesmí být dále porovnávány s jinými záměry dopravních staveb, jak to nesprávně činí 
jak návrh ZÚR, tak i HIA.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Situací v lokalitách, které se týkají předmětných MÚK se v rámci řešení ZÚR JMK zabývala dokumentace HIA
v kap. 4.4.15. a v kap. 5. Z uvedených částí HIA vyplývá, že:

1. Lokalita Šlapanicka a lokalita Bosonohy-Troubsko-Ostopovice, ve které se nachází navrhovaná MÚK 
Bosonohy, byly v ZÚR JMK identifikovány jako lokality s výraznou kumulací záměrů v území. HIA 
požaduje situaci řešit samostatnou studií (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při 
realizaci všech záměrů, další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného 
zdraví. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že by měla být 
zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná 
nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze 
závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech 
rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK
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u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel 
je oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo 
územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud 
je to nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

2. Pro oblast Modřic využila HIA již vypracovanou souhrnnou územní studii obsahující rozptylovou studii, 
hlukovou studii a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví. Uvedená studie umožnila nalézt nejvhodnější 
řešení nejen z hlediska vlivů nových záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví, nýbrž i z hlediska vlivů 
stávajících na obytnou zástavbu v rámci ZÚR JMK.

Problematiky mimoúrovňové křižovatky Tvarožná (v námitce podatele označené jako mimiúrovňová 
křižovatka D1xJV tangenta – dále jen MÚK Tvarožná) se od předchozích dvou mimoúrovňových křižovatek 
odlišuje především v tom, že se jedná o územní rezervu. Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 
stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, 
vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití. Dále mohou 
vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být 
měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití, tzv. „územní 
rezervy“. Ve smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ je v článku (192) vymezena JVT –
kapacitní (nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná i MÚK Tvarožná.

V ZÚR JMK není vymezován koridor pro realizaci záměru JVT – kapacitní (nekategorizované) spojení 
Šlapanice – MÚK Tvarožná a MÚK Tvarožná (na základě kterého by mohlo dojít k realizaci stavby), ale je 
vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, aby zde byly realizovány záměry 
znemožňující či ztěžující případné budoucí využití výše uvedené záměry. 

V rámci projednání ZÚR se vyhodnocují všechny známé a relevantní varianty záměrů, které jsou 
vyhodnoceny v souladu se stavebním zákonem. V žádném případě nelze předjímat či jinak redukovat výběr 
variant na základě v námitce uváděných tzv. „vylučovacích kritérií“. Tento postup by nebyl v souladu se 
stavebním zákonem. Žádné známé varianty záměrů nebyly vyloučeny viz dokumentace SEA a HIA. 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 11.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 20597/2011 nesouhlasí
s předmětem bodu námitky, tj. nemožností „situovat“ vyjmenované nové zdroje znečištění do uvedených 
lokalit a s konstatováním, že „nové záměry vyloučené již vylučovacími kriterii nesmí být dále porovnávány
s jinými záměry dopravních staveb“.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy. 

Dále KHS JmK uvádí, že zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují 
požadavky na zpracování HIA a že vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování 
HIA, bylo dohodnuto na základě jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. 
zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení 
vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné 
až v navazujících řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za 
dostatečné.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že v případě staveb souvisejících s vymezením koridorů nebo ploch v ZÚR JMK, 
lze tyto stavby do území umisťovat pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu s tím, že 
dle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona jsou v rámci řízení o umístění staveb jedním z podkladů 
závazná stanoviska dotčených orgánů.
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Dále KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší v době realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně –
technických resp. technologických řešení konkrétních záměrů a záměrů souvisejících, případně jiných 
parametrů disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek 
respektujících technické, organizační, případně jiná opatření, budou požadavky stanovené v oblasti ochrany 
veřejného zdraví splněny.

Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti 
na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.

Námitka č.14 ve znění: „Pro oblast s překročenými hygienickými limity je naopak nutné v rámci ZÚR 
navrhovat nápravná územně plánovací opatření. Tato opatření jsou známa a jsou reálná, ale jsou v Návrhu 
ZÚR v tomto kontextu zcela ignorována.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Stavebním zákonem není uložena žádná povinnost stanovovat v rámci pořizování ZÚR v námitce blíže 
nespecifikovaná „nápravná územně plánovací opatření“. Ve stavebním zákoně není tento pojem používán. 
Požadavek na navrhování „nápravných územně plánovacích opatření“ je tedy neoprávněný.

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 uvedla, že bod 
námitky související s navrhováním nápravných územně plánovacích opatření se přímo nedotýká 
kompetencí KHS JmK, které jsou jí v rámci projednání ZÚR zákonem č. 258/2000 Sb. svěřeny s tím, že 
překročení hygienických limitů hluku je ze strany KHS JmK řešeno v dikci ustanovení § 31 odst. 1 zákona
č. 258/2000 Sb. a problematika stávající zátěže dalších složek životního prostředí je řešena věcně a místně 
příslušnými orgány veřejné správy.

Námitka č.15 ve znění: „Ze stejných důvodů je nepřípustné plánování nové kapacitní silnice přes oblast 
města Znojma, tj. je nepřípustné za „obchvat" města Znojma v ZÚR prohlašovat nově částečně realizovaný 
„průtah" Znojmem.“, se zamítá.
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Odůvodnění:

Záměr přeložky silnice I. třídy I/38 Blížkovice (hranice kraje) – Znojmo – Hatě – hranice ČR/Rakousko (jehož 
součástí je obchvat Znojma) jako součást koncepčního řešení byl vyhodnocen v rámci Vyhodnocení vlivů 
ZÚR JMK na životní prostředí (dokumentace SEA). V kap. A.10.5 „Hodnocení ploch a koridorů“ a v tabulkové 
části je z hlediska vlivů na ovzduší a obyvatelstvo (hluková zátěž) záměr hodnocen jako záměr pozitivní, 
umožňující nová propojení ve stávající dopravní síti, který přispěje k odklonění tranzitní dopravy mimo 
obytnou zástavbu. Z hlediska ovzduší nebyl shledán žádný překryv s oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
Jako pozitivní je uváděno snížení emisní zátěže z dopravy v centrech dotčených obcí. Dále je ve 
vyhodnocení připuštěno, že záměr bude novým zdrojem zátěže v okrajové části Znojma. Závěrem je pak 
uvedeno, že vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení opatření, tj. při upřesnění vymezení 
koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a v dalších fázích 
projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost mimo jiné minimalizaci vlivů hlukové zátěže na 
kvalitu obytného prostředí dotčených sídel. 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 11.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 20597/2011 uvedla, že 
nesouhlasí s částí námitky, že je z důvodů vyplývajících z bodu námitky „nepřípustné plánování nové 
kapacitní silnice přes oblast města Znojmo“.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy. 

Předně KHS JmK uvádí, že v případě staveb souvisejících s vymezením koridorů nebo ploch v ZÚR JMK, lze 
tyto stavby do území umisťovat pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu s tím, že 
dle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona jsou v rámci řízení o umístění staveb jedním z podkladů 
závazná stanoviska dotčených orgánů.

Dále KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší v době realizace záměru, nelze předjímat možnosti stavebně –
technických resp. technologických řešení konkrétního záměru, případně jiných parametrů disponibilních
v době realizace záměru. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, 
organizační, případně jiná opatření, budou požadavky stanovené v oblasti ochrany veřejného zdraví splněny.

Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
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Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.“

Námitka č.16 ve znění: „Z nových záměrů na území JMK je tedy přípustné porovnávat pouze ty varianty, 
které nebyly vyloučeny vylučovacími kritérii.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority 
územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. Udržitelný 
rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti 
či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí ve všech 
případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. 
Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové 
superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení územím z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad expozice, 
charakterizace rizika atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí být 
provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 

Zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení 
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního 
zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

Dokumentace SEA vyhodnotila přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní 
prostředí, dokumentace HIA z hlediska vlivů na veřejné zdraví. Pro porovnání variant záměrů byla využita 
kritéria a podmínky pro rozhodování, zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území. Na 
základě výsledků porovnání variant byla následně u jednotlivých záměrů vybrána výsledná varianta. 
Informace o porovnání variant jednotlivých záměrů je uvedena v textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR 
JMK. 

V rámci projednání ZÚR se vyhodnocují všechny známé a relevantní varianty záměrů, které jsou 
vyhodnoceny v souladu se stavebním zákonem (viz výše). V žádném případě nelze předjímat či jinak 
redukovat výběr variant na základě v námitce uváděných tzv. „vylučovacích kritérií“. Tento postup by nebyl
v souladu se stavebním zákonem. 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 11.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 20597/2011 uvedla, že
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v případě, kdy se bod námitky vztahuje k problematice ochrany veřejného zdraví, KHS JmK s bodem námitky 
nesouhlasí.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Pokud má autor námitky jako vylučovací kriterium na mysli stávající zátěž území, podotýká KHS JmK, že 
touto problematikou se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy. 

V návaznosti na předmět připomínky související s „přípustností“ porovnávat pouze ty varianty, které nebyly 
vyloučeny vylučovacími kriterii, odkazuje KHS JmK na cíle územního plánování vyplývající z § 18 stavebního 
zákona, a to zejména z jeho odstavce 1, tj. vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích.

ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné, jak je uvedeno výše, až v navazujících řízeních, 
kdy jsou známy technické parametry záměru. 

Dále KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň zátěž území v době realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. 
technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměru. 

Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. Současně 
musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se posuzování vlivů 
na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, pokud se tak 
stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast 
posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.“

Námitka č.17 ve znění: „„Bystrcká" trasa R43 je vyloučena, neboť je navrhována přes oblast s dlouhodobým 
(po mnoho let) překračováním hygienických limitů v MČ Brno-Bosonohy, a to jak limitů prašnosti, tak limitů 
hlučnosti.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých možných konkrétních a účinných opatření
k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. 
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Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (dále jen 
„HIA“), které se zabývá vlivem této územně plánovací dokumentace na obyvatelstvo – veřejné zdraví, je 
zpracováno jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (dále jen „SEA“). 
Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině.

V této dokumentaci bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
(které je dotčeno mj. i záměrem silnice R43 ve variantě „Bystrcké“) vyhodnoceno jako jedna z lokalit
s výraznou kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), která zde bude spojena s poměrně významným 
imisním a hlukovým zatížením obyvatel. HIA doporučuje, aby byla vypracována podrobná akustická
a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak (v součinnosti s orgánem ochrany veřejného 
zdraví) návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti. Výstupy z tohoto rezortního podkladu by 
měly být zohledněny v podrobnějším územně plánovacím podkladu, kterým je územní studie ve smyslu § 30 
stavebního zákona, a to v podrobnosti, která není a ani nemůže být předmětem řešení ZÚR JMK.

Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že by měla být zpracována 
územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná nezbytnost zpracování 
územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je 
tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech rozvojových záměrů
v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit
s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách
v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn
v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací 
dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat 
zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

Střet záměrů v předmětné lokalitě lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu 
včetně návrhu opatření. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro 
veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je
z hlediska zátěže příznivější.

V případě, že by se v navazujících řízeních nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související
s realizací konkrétních záměrů, která by rizika snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace 
ZÚR JMK záměr přehodnotit.

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 11.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 20597/2011 uvedla, že 
nesouhlasí s bodem námitky souvisejícím s „vyloučením „Bystrcké“ trasy R43“ z důvodů uvedených v bodě 
námitky.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Problematika stávající zátěže území je řešena věcně a místně příslušnými orgány veřejné správy.

ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné, jak je uvedeno výše, až v navazujících řízeních, 
kdy jsou známy technické parametry záměru. 

Dále KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň zátěž území v době realizace záměru, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. 
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technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměru. 

Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.

Dále KHS JmK uvádí, že k dané problematice zátěže městské části Brno – Bosonohy směřuje podmínka č. 2, 
stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 
2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20. 7. 2010 vydaného pod číslem jednacím 
6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu BM/33103/2010/odb_HOK, dle níž KHS JmK v rámci územně 
plánovací činnosti Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 
písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území (dále také „2. Vyhodnocení vlivů“) a 
z přílohy č. 3 této části, tj. HIA.

Podmínka reflektovala na skutečnost, že Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracované společností ATEM –
Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, IČ 27181278, mj. pro lokalitu 
Bosonohy – Troubsko – Ostopovice“ doporučila, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová 
studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví –
návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu 
měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ustanovení § 30 stavebního zákona.

Závěrem KHS JmK uvádí, že v případě staveb souvisejících s vymezením koridorů nebo ploch v ZÚR JMK, lze 
tyto stavby do území umisťovat pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu s tím, že 
dle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona jsou v rámci řízení o umístění staveb jedním z podkladů 
závazná stanoviska dotčených orgánů.“

Námitka č.18 ve znění: „Tedy nejen emise a překračování limitů z tohoto hlediska, ale i překračování limitů 
hlučnosti vylučují z jakéhokoliv posuzování mimoúrovňovou křižovatku DlxR43xJZ tangenta v prostoru Brno-
Bosonohy a Troubsko. Tím je také vyloučena i JZ tangenta Troubsko – Modříce a R43 v Bystrcké trase.“, se 
zamítá.
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Odůvodnění: 

Situací v lokalitě, které se týká předmětná MÚK se v rámci řešení ZÚR JMK zabývala dokumentace HIA
v kap. 4.4.15. a v kap. 5. Z uvedených částí HIA vyplývá, že lokalita Bosonohy-Troubsko-Ostopovice, ve které 
se nachází obec Ostopovice, byla v ZÚR JMK identifikována jako lokalita s výraznou kumulací záměrů
v území. HIA požaduje situaci řešit samostatnou studií (oborový podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž 
při realizaci všech záměrů, další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného 
zdraví. MÚK Bosonohy lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu včetně 
návrhu opatření, v podrobnosti, která však není a ani nemůže být předmětem řešení ZÚR JMK ve smyslu 
stavebního zákona. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že by 
měla být zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná 
nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze 
závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech 
rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK
u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je 
oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně 
plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud to bude 
nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK.

Námitka č.19 ve znění: „Překročení hlukových limitů v oblastí Modřic a navrhované jižní tangenty jsou také 
známá, a proto je vyloučen jak záměr mimoúrovňové křižovatky JZ tangenta×R52×J-tangenta a současně 
zatížení oblasti jihu Brna zatažení tranzitní dopravy od Vídně do tohoto prostoru, tedy je vyloučen i záměr 
R52 Mikulov – Pohořelice.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Situací v lokalitě, které se týká předmětná MÚK se v rámci řešení ZÚR JMK zabývala dokumentace HIA
v kap. 4.4.15. a v kap. 5. Z uvedených částí HIA vyplývá, že pro oblast Modřic využila HIA již vypracovanou 
souhrnnou územní studii obsahující rozptylovou studii, hlukovou studii a vyhodnocení vlivů na veřejné
zdraví. Uvedená studie umožnila nalézt nejvhodnější řešení nejen z hlediska vlivů nových záměrů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, nýbrž i z hlediska vlivů stávajících na obytnou zástavbu v rámci ZÚR JMK.

Námitka č.20 ve znění: „Pro trasu R55 nebyla posouzena varianta navrhovaná mimo ptačí oblast (Děti 
Země, ing. Kalčík). Došlo k pochybení, které je nutné napravit. Není se ani možné odvolávat na EIA, nejen 
proto, že EIA musí následovat po SEA, ale i proto, že uvedená varianta nebyla ani v prováděné EIA
posouzena.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R55 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny sledované varianty. V 
2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R55 řešena
v prvním úseku Moravský Písek/Veselí nad Moravou (hranice kraje) - Rohatec ve dvou variantách, ve 
variantě „ŘSD“ a ve variantě „Alternativní trasa“. Varianta „Alternativní trasa“ byla navrhována mimo ptačí 
oblast. Není tedy pravdou, že nebyla posouzena varianta mimo ptačí oblast. Informace o porovnání variant 
rychlostní silnice R55 je uvedena na str. 57 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK. Pro úplnost je 
třeba uvést, že zákon o posuzování vlivů na životní prostředí nestanoví přednostní postup zpracování SEA 
před dokumentací EIA. Problematika posuzování jednotlivých variant záměrů v procesu EIA není 
předmětem ZÚR jakožto koncepce, která podléhá strategickému posouzení vlivů. 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 11.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 20597/2011 uvedla, že
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z hlediska ochrany veřejného zdraví nesouhlasí s tím, že došlo k pochybení tím, že pro trasu R55 nebyla 
posouzena varianta navrhovaná mimo ptačí oblast (Děti Země, ing. Kalčík).

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Účelem realizace R55 má být odvedení těžké tranzitní dopravy z intravilánu obcí, kterými v současné době 
prochází stávající komunikace I/55, a následně podstatné snížení resp. minimalizace zátěže související
s dopravou po předmětné komunikaci pro obyvatelstvo dotčených sídel.

Je nutno zdůraznit, že stabilizace trasy v souvisejícím území byla řešena od r. 1988, kdy byla 
Dopravoprojektem Brno zpracována vyhledávací studie „Přeložka silnice I/55 Hodonín – Uherské Hradiště“. 
Koridor pro komunikaci R55 je vymezen resp. chráněn v územním plánu velkého územního celku okresu 
Hodonín, který byl projednáván rovněž od r. 1988 a jehož návrh byl schválen usnesením vlády ČR č. 187 ze 
dne 19.3.1998 (závazná část byla vyhlášena nařízením vlády ČR č. 144/1998 Sb. ze dne 19.3.1998). Ptačí 
oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví byla vymezena až následně nařízením vlády 21/2005 Sb. 

Provoz na stávající komunikaci I/55 v současné době zatěžuje v noční době stovky obyvatel nadlimitním 
hlukem (hlukem nad úrovní LAeg,T = 60 dB pro starou hlukovou zátěž v noční době) s tím, že situace je řešena
v dikci ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. V současné době jsou identifikovány nadlimitně 
zatížené objekty a stanoveny počty dotčených obyvatel s tím, že vzhledem k situování objektů v těsné 
blízkosti komunikace nelze provést ochranu formou protihlukových stěn. Z tohoto důvodu se předpokládá 
realizace individuálních opatření na objektech (výměna oken).

S ohledem na dostupné informace a praktické poznatky dané situace lze předpokládat dostatečnou úroveň 
protihlukových opatření vzhledem ke stávajícímu stavu resp. stávající intenzitě dopravy. Je však nutno 
přihlédnout k faktu, že úseky rychlostní silnice R55 (případně úseky jiných komunikací na R55 navazující) 
situované na severnějších částech území ČR již jsou nebo budou realizovány. V tom případě se s určitou 
pravděpodobností zvýší intenzita dopravy v nadregionální úrovni ve směru sever – jih a naopak a situace 
povede k výraznému zvýšení hlukové zátěže.

V současné době nelze i při prostém zobecnění teoretických prognostických odhadů vyloučit, že z hlediska 
ochrany veřejného zdraví resp. z hlediska potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou 
souvisejícím rizikovým faktorům, nebude akceptovatelná situace, kdy stávající komunikace I/55 bude 
napojena na nově realizované úseky R55, a tudíž intenzita dopravy na této komunikaci bude adekvátní 
intenzitě na R55.

V rámci posuzování záměru dle z.č. 100/2001 Sb. byl kladen důraz na nutnost respektování hlediska ochrany 
veřejného zdraví s ohledem na stávající zátěž obyvatel sídel přilehlých ke komunikaci I/55..

Nové skutečnosti, které by ve svém důsledku vedly k oddálení realizace předmětných úseků R55 je nutno
s ohledem na prognózy nárůstu intenzity dopravy v následujících letech jednoznačně vyhodnotit jako příčinu 
prokazatelně negativního vlivu na ochranu veřejného zdraví.“

Námitka č.21 ve znění: „Pro oblast Rohatec – Břeclav – obchvat Břeclavi – státní hranice s Rakouskem 
nebylo posouzeno plynulé napojení R55 východně od D2 na obchvat Břeclavi s mimoúrovňovou křižovatkou 
D2×R55 jižně od centra Břeclavi, přičemž tato varianta je pořizovateli ZÚR minimálně v koncepční rovině 
známa ze studie ing. Kalčíka (2007) a studie HBH Projekt (2008).“, se zamítá.

Odůvodnění:

V 2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R55 řešena ve 
třetím úseku Hrušky – Břeclav (D2)/hranice ČR/Rakousko ve třech variantách, ve variantě „Obchvatová – 3-
HBH“, „Jihovýchodní – 4-HBH“ a „ŘSD“. Všechny varianty plynule navazují na rychlostní silnice R55. Varianta 
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„Obchvatová – 3-HBH“ vychází od MÚK Hrušky a vytváří křižovatkový uzel s dálnicí D2. Varianta 
„Jihovýchodní – 4-HBH“ vychází z odsunuté polohy MÚK Hrušky a vytváří křižovatkový uzel s dálnicí D2. 
Varianta „ŘSD“ vychází od MÚK Hrušky a ukončena je na dálnici D2 ve stávající MÚK Břeclav (D2). Následně 
plynule navazuje na dvoupruhový obchvat Břeclavi. Tvrzení o neposouzení plynulého napojení na R55 je 
nepravdivé a námitka je tedy neoprávněná.

Námitka č.22 ve znění: „Vedení VRT je posouzeno naprosto nedostatečně, a to nejen západně od Brna. ale
i v prostoru od Brna k hranici s Rakouskem.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Záměr VRT je obsažen v platné Politice územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR), schválené 
usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009. Dle § 31 odst. 4 stavebního zákona je PÚR 
závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro 
rozhodování v území. Protože v souladu s ust. § 39 odst. 3 stavebního zákona ke stanoviskům, námitkám
a připomínkám, ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje, se nepřihlíží, 
nelze koridoru VRT ze ZÚR JMK vypustit; požadavek na vypuštění směřuje proti záměru, o němž bylo 
rozhodnuto při schvalování usnesení vlády České republiky č. 929 o PÚR. ZÚR JMK prověřily v rozsahu svých 
pravomocí reálnost a proveditelnost záměru, vymezily pro záměr koridor územní rezervy, přičemž 
vyhodnotily jeho možné vlivy na udržitelný rozvoj území v zákonem požadovaném rozsahu. 

Vzhledem k vymezení navrhovaných koridorů VRT podél stávajících velmi dopravně vytížených silnic, lze 
předpokládat, že se na železnici přesune nezanedbatelná část individuální přepravy osob. V důsledku toho 
pak dojde ke snížení imisní a hlukové zátěže v okolí stávajících dopravních tahů. Z těchto důvodů jsou 
záměry z oblasti železniční infrastruktury, zejména vysokorychlostní tratě, pozitivně hodnoceny z hlediska 
vlivů na veřejné zdraví (HIA), neboť vytvářejí potenciál k převzetí části dopravních výkonů automobilové 
dopravy a tím i ke snížení emisí a hluku z automobilové dopravy. Rizikem je případný nárůst hlukové zátěže
v místech, kde se plánované tratě přibližují obytné zástavbě. Pro tyto případy HIA stanovuje podmínku 
realizace protihlukových opatření v dostatečném rozsahu. 

Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 
požadavky na jejich využití. Dále mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího 
využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil 
prověřované budoucí využití, tzv. „územní rezervy“. Ve smyslu výše uvedené definice pojmu „území 
rezerva“ jsou v článku (192) textové části uvedeny požadavky na uspořádání a využití území – vytvořit 
podmínky pro koridory územní rezervy vysokorychlostní dopravy s cílem prověřit možnosti budoucího 
využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil 
prověřované budoucí využití. 

Jak je uvedeno výše, dle článku (192) ZÚR JMK má vytvořit podmínky pro územní rezervy koridorů 
vysokorychlostní dopravy s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Úkolem pro územní plánování na 
další období je pak podrobnější stanovení podmínek pro využití koridoru územní rezervy v územních 
plánech dotčených obcí. Problematika, které musí být při prověřování možností budoucího využití pro daný 
účel a při upřesnění vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR 
JMK na udržitelný rozvoj území. V příloze č. 1 k Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území,
v tabulce 1.1. Koridory a plochy dopravní infrastruktury jsou jednotlivé koridory VRT DR36 – DR39 
vyhodnoceny z hlediska hlavních územních a environmentálních limitů a jejich možného ovlivnění. Dle 
článku (192) – úkoly pro území plánování textové části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být při prověřování 
možnosti budoucího využití koridorů územní rezervy podmínky minimalizace vlivů na obytnou funkci
a minimalizace střetů s limity využití území zohledněny. 
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Námitka týkající se nedostatečného posouzení VRT nemá opodstatnění, protože dle výše uvedeného je 
provedeno vyhodnocení vlivů VRT na udržitelný rozvoj v podrobnosti odpovídající ZÚR JMK; požadavek na 
zohlednění podmínek vyhodnocení je promítnut v článku (192) ZÚR JMK. 

Námitka č.23 ve znění: „Kap. 4.4.15 HIA týkající se lokalit s výraznou kumulací záměrů v území je ukázkou 
jak zpracovatel HIA totálně rezignoval na svoji povinnost provést posouzení všech vlivů, včetně 
kumulativních a vyvolaných. Tato kapitola dokládá, že zbývající část posudku HIA je nedostatečná a proto je 
posouzení HIA nutné odmítnout jako celek.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Podatel obecně konstatuje: „Kap. 4.4.15 HIA týkající se lokalit s výraznou kumulací záměrů v území 
je ukázkou, jak zpracovatel HIA totálně rezignoval na svoji povinnost provést posouzení všech vlivů, včetně 
kumulativních a vyvolaných. Tato kapitola dokládá, že zbývající část posudku HIA je nedostatečná a proto je 
posouzení HIA nutné odmítnout jako celek“ K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému 
konstatování uvádíme, že dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí a na veřejné zdraví 
podle přílohy stavebního zákona byla zpracována autorizovanou osobou v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších platných předpisů a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentaci HIA zpracovávaly 
autorizované osoby s příslušnou autorizací, kterou uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 11.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 20597/2011 nesouhlasí s tím, že 
je posouzení HIA nutno odmítnout jako celek.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, 
že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. 

Dále KHS JmK odkazuje na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů, HIA a ZÚR deklarující 
nutnost eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací konkrétních záměrů a na úkoly pro 
územní plánování a na kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené pro předmětné 
záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES
a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, 
jaká bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší v době realizace záměru, nelze předjímat možnosti 
stavebně – technických, resp. technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů 
disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek 
respektujících technické, organizační, případně jiná opatření, budou splněny požadavky dané právními 
předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví.
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Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Námitka č.24 ve znění: „V kontextu výše uvedeného a v kontextu samotného textu HIA je naprosto 
nepřijatelná formulace na str. 146 HlA, kde je uvedeno, že „realizací ZÚR JMK jako celku nebude veřejné 
zdraví dotčeno".“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Podatel obecně konstatuje: „V kontextu výše uvedeného a v kontextu samotného textu HIA je naprosto 
nepřijatelná formulace na str. 146 HIA, kde je uvedeno, že realizací ZÚR JMK jako celku nebude veřejné 
zdraví dotčeno““ K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému konstatování uvádíme, že 
dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí a na veřejné zdraví podle přílohy stavebního 
zákona byla zpracována autorizovanou osobou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších platných předpisů a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentaci HIA zpracovávaly autorizované osoby s příslušnou 
autorizací, kterou uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 11.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 20597/2011 nesouhlasí s tím, že 
je uvedená formulace nepřijatelná.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

ZÚR jsou strategickým dokumentem a hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině, proto se při strategickém hodnocení vlivů nepracuje s hygienickými limity, ale
s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Podrobné hodnocení je tedy možné až v navazujících řízeních, kdy jsou 
známy technické parametry záměrů.

Formulaci nutno vnímat v kontextu na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů, HIA a ZÚR
deklarující nutnost eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací konkrétních záměrů a na 
úkoly pro územní plánování a na kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené pro 
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předmětné záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch
a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury, ÚSES a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK.

Námitky č.25 a 26 ve znění: „(25.) Na str. 54 Odůvodnění Návrhu ZÚR ve verzi po projednávání s DOSS je 
uvedeno podobně problematické zdůvodnění výběru trasy na Vídeň: „Varianta „Základní ŘSD" je z hlediska 
dotčených orgánů považována za přijatelnou. Varianta „Základní ŘSD" je příznivě hodnocena z hlediska 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního 
prostředí. Je podpořena i souhlasným stanoviskem MŽP k hodnoceni EIA" Zda je varianta přijatelná či ne 
naprosto neodpovídá na klíčovou otázku, pro kterou byl zrušen ÚP VUC Břeclavsko rozsudkem Nejvyššího 
soudu. Spojení Brno – Vídeň má dvě varianty, a to variantu trasy vedenou okolo Mikulova a variantu trasy 
vedenou okolo Břeclavi. K nápravě situace identifikované rozsudkem NSS bylo tyto varianty vzájemně 
porovnat. To se nestalo. Tím bylo pořizování ZÚR JMK zatíženo tak vážnou chybou, že jedinou nápravou 
opakování pořizování ZÚR JMK. Klíčovým problémem je, že Návrh ZÚR ignoroval jedinou existující 
komparativní studii tras Brno – Mikulov – Vídeň a Brno – Břeclav – Vídeň z hlediska NATURA2000 (Volf, 
2007). Tato studie jasně doložila preferenci pro volbu trasy Brno – Břeclav – Vídeň a není nutné vydávat 
miliony na zmanipulované studie, aby bylo pochopeno, že ve variantě Brno – Břeclav – Vídeň se současně 
jednou silnicí spojení Brna a Vídně a obchvat Břeclavi, zatímco pro řešení Brno – Mikulov – Vídeň je třeba 
navíc vybudovat ještě druhou silnící, tj. obchvat Břeclavi. Lze dále odkázat na výše uvedenou argumentaci 
jak k řešení situace v Břeclavi, tak i na vylučujícím kritériem vyloučený záměr R52 Pohořelice – Mikulov (–
Vídeň) s vyvolaným systémovým nárůstem intenzity dopravy v jižní části Brněnské aglomerace.

(26.) Je zamlčeno, že existuje odborný posudek, který porovnává výhody napojeni ČR a Rakouska pro 
spojení Brna a Vídně v trase okolo Břeclavi a okolo Mikulova. Jedná se o Odborný posudek autorizované 
osoby Ing, Holcnera, PhD nazvaný „Posouzení vzájemných souvislostí pro dvě silniční trasy Brno Vídeň-R52
a napojení Rakouska u Mikulova a R55 a napojení Rakouska u Břeclavi " z Června 2008. Tento posudek 
jednoznačně dokazuje preferenci pro čtyřpruhovou trasu R55 okolo Břeclavi, což je laké řešení obsažené
v závazné PÚR schválené vládou ČR v červenci 2009. Zamlčení tohoto posudku je zásadní pochybení. Je jasně 
doloženo, že trasa Brno Vídeň s využitím R55 jako čtyřpruhového obchvatu Břeclavi je výhodnější. 
Argumentace v ZÚR pro opačné řešení je neúplná a schází přímé porovnání variant spojení Brna a Vídně 
přes Břeclav a přes Mikulov, což bylo již pochybení pořizovatele ÚP VÚC Břeclavsko, který byl z tohoto 
důvodu zrušen rozsudkem NSS v listopadu 2009.“, se zamítají.

Odůvodnění:

K namítanému neposouzení koncepčních variant, na které údajně poukazoval Nejvyšší správní soud ve 
svém rozsudku č.j. 3 Ao 1/2007 – 210, kterým byl zrušen ÚP VÚC Břeclavska uvádíme, že důvodem zrušení 
byl nesprávný postup při vydání stanoviska dotčeného orgánu, a to Ministerstva životního prostředí, které 
při vydávání svého stanoviska nepostupovalo dle zákona č.100/2001 Sb. 

V rozsudku je dále zdůrazněna nutnost zpracovat a posoudit varianty řešení, jedná-li se o zásah do evropsky 
významné lokality či ptačí oblasti (zákon č. 114/1992 Sb.). Jak je uvedeno v bodě 167 rozsudku, zákon
č. 114/1992 Sb. vyžaduje variantní zpracování a posouzení vždy, dojde-li orgán ochrany přírody k závěru, že 
nelze vyloučit negativní vliv územně plánovací dokumentace na evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. Cílem zpracování variantního řešení u koncepcí, resp. v nich obsažených záměrů, je přitom negativní 
vliv na evropsky významné lokality vyloučit, a není-li vyloučení možné, alespoň zmírnit. 

Při pořízení ZÚR JMK byl koridor rychlostní silnice R52 posuzován variantně a byl též z hlediska svých vlivů 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti hodnocen v rámci tzv. naturového posouzení (s výsledkem 
potenciálního negativního vlivu). Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území Natura 2000 ve svém závěru uvádí: 
„Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že předložená koncepce Zásady územního rozvoje Jihomoravského 
kraje nemá významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a to vzhledem k tomu, že 
neobsahuje záměry s významně negativním vlivem ani územní rezervy, které nejsou vymezeny v rozsahu, 
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který zachová možnost řešení bez negativního vlivu nebo s nejmenším možným negativním vlivem na území 
Natura 2000, a pro které je nemožné přijmout potřebná kompenzační opatření.“ V tomto ohledu je 
podstatné souhlasné stanovisko MŽP k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (dokumentace SEA) ze 
dne 22.08.2011, č.j. 57971/ENV/11.

K problematice posuzování variant spojení Brno – Vídeň a souladu s PÚR ČR 2008 jsme se již vyjádřili
v odůvodnění k námitce č.4. V rámci projednání ZÚR se vyhodnocují všechny známé a relevantní varianty 
záměrů, které jsou vyhodnoceny v souladu se stavebním zákonem. V žádném případě nelze předjímat či 
jinak redukovat výběr variant na základě v námitce uváděných tzv. „vylučovacích kritérií“. Tento postup by 
nebyl v souladu se stavebním zákonem. 

K údajnému systémovému nárůstu intenzity dopravy v jižní části Brněnské aglomerace v souvislosti
s vedením rychlostní silnice R52 v trase Pohořelice – Mikulov (- Vídeň) uvádíme, že na území ČR byl záměr
R52 Pohořelice – Mikulov vyvolán rakouskou stranou, která na zhoršenou dopravní situaci, způsobenou 
otevřením železné opony, reagovala rozhodnutím o vybudování dálnice A 5 od okruhu S 1 kolem Vídně až 
po hranice ČR/Rakousko. Propojením dálnice A 5 s rychlostní silnicí R52 se část tranzitní dopravy přesune ve 
směru jih – západ z dosud využívaného směru Vídeň – Bratislava – Brno z dálnice D2 právě na R52. Pokud 
by byla využívána pouze dálnice D2, tak veškerá tranzitní doprava ve směru jih-západ bude nadále zaváděna 
na již přetíženou dálnici D1. V ZÚR JMK je navržena JZ tangenta, která má zajistit oddělení zdrojové a cílové 
dopravy do Brna od dopravy tranzitní. JZT zajistí především odvedení tranzitní dopravy ve směru jih –
západ, případně jih-sever, JT pak umožní odvedení tranzitní dopravy ve směru jih-východ, případně jih –
sever a odlehčí již přetížený úsek dálnice D1 mezi MÚK D1×I/52 a MÚK D1×D2. Funkce obou tangent 
spočívá v odlehčení stávající silniční sítě (dálnice, silnice I, II. a III. třídy, případně MK), která je v této části 
přetěžována vznikem satelitních lokalit bydlení (Ostopovice, Nebovidy, Želešice, Modřice) vznikem 
obchodních center (podél dálnice D2 a stávající silnice II/152) a v neposlední řadě i vznikem celé řady 
průmyslových objektů v oblasti Modřic (podél I/52 a II/152) a Heršpic (podél stávající silnice I/52).

K posudku Ing. Holcnera uvádíme, že tento podklad byl zahrnut do „Seznamu územně plánovací 
dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů“, který tvoří přílohu Zadání ZÚR JMK 
schválené 25.02.2010. Není tedy zřejmé, proč se podatel domnívá, že byl předmětný posudek zamlčen. 
Tento podklad byl projektantem ZÚR JMK prověřen a využit při zpracování ZÚR JMK. 

Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 06.05.2011 vydaným pod zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma
k předmětnému posudku uvedl cit.:

„Posudek zpracovaný na základě objednávky Ministerstva životního prostředí v některých částech účelově 
manipuluje s fakty a informacemi: 

°° na str. 3 cituje usnesení vlády z června 2008 (jedná se zřejmě o UV č. 735/2008), ve kterém vláda souhlasí
s propojením R52 a rakouské A 5, „tak s propojením R55 na území ČR a dálniční a silniční sítě na území 
Rakouské republiky na česko-rakouské státní hranici mezi městem Břeclav, místní část Poštorná a obcí 
Reintal“.

Chybí zde však důležitý závěr citovaného bodu 4 – „…a to ve čtyřpruhovém uspořádání, které však musí 
projednat zastupitelstvo Jihomoravského kraje“. Neuvedený závěr zásadním způsobem mění podstatu 
informace, protože zastupitelstvo JmK projednalo tento bod usnesení vlády a doporučilo realizovat obchvat 
Břeclavi ve dvoupruhovém uspořádání. Vláda následně přijala usnesení ze dne 6.10.2010 č. 713, kterým 
změnila bod II/4 usnesení č. 735/2008 a slova „ve čtyřpruhovém uspořádání“ byla nahrazena slovy „ve 
dvoupruhovém uspořádání“. 

°° na str. 8 jsou uvedeny klady a zápory varianty Břeclav. Je zde uvedeno jako
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+ „Představuje menší zátěž pro životní prostředí“ (posouzení se vyhýbá konkrétním údajům vlivu trasy na 
ŽP). Tento „klad“ je neopodstatněný a nepodložený.

Komparativní studie prokázala, že trasa R55 ve střetu s životním prostředím. Z hlediska vlivu záměru na 
životní prostředí je to vedení trasy přes území NATURA a to přes evropsky významné lokality CZ0624119 
Soutok-Podluží a přes území vyhlášené Ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko jižně Břeclavi. Dále trasa R55 
přechází přes území Lednicko-valtického areálu, chráněného organizací UNESCO a přes území lužních lesů, 
situovaných mezi Poštornou a státní hranicí s Rakouskem, které představují nejvýznamnější lokalitu svého 
druhu ve střední Evropě (bylo zde zjištěno např. 850 druhů hub, 40 původních dřevin, 259 druhů ptáků).

+ „Řeší plánovaný obchvat Břeclavi bez nutnosti další investice“. Tento „klad“ je podložen vykonstruovanou 
„nutností zkapacitnění I/40“ pro přejezd nákladní dopravy do Mikulova.

Pokud již bude nákladní doprava na dálnici D2 ve směru na Vídeň, která je jako cíl uváděna v argumentech 
odpůrců R52, nebude složitě přejíždět do Mikulova, ale pokračovat po D2 do Bratislavy a dále komunikacemi 
na vysoké technické úrovni do Rakouska.

+ „Navrhované trasy R55 mají v prostoru jižně od Břeclavi poměrně vysokou shodu s koridorem již územně 
projednaného dvoupruhového obchvatu Břeclavi“. Tento „klad“ není podložen skutečnou situací – je pouze 
částečnou pravdou.

Varianta R55 s napojením na stávající MÚK D2×I/55 má po křížení se silnicí II/425 úplně novou trasu, dál ve 
směru na Reintal je totožná s trasou I/55.

Varianta R55 s odbočením ze stávající I/55 v prostoru obce Hrušky má úplně novou trasu jižněji od schválené 
I/55, se kterou se setkává směrem na Reintal až v místě hraničního přechodu do Rakouska. Navíc navrhuje 
nové křížení D2 s novou MÚK.

V závěrečných doporučeních studie ing. Holcnera navíc v bodu 2. navrhuje „s ohledem na očekávané 
intenzity dopravy zvážit řešení R55 v polovičním profilu, tj. jako dvoupruhové nebo třípruhové komunikace … 
zareagovat na případné zvýšení intenzit …….po exaktním zjištění skutečné redistribuce dopravních toků mezi 
hraničními přechody Poštovná – Reintal a Mikulov – Drasenhofen…“.“

Z výše uvedeného je zřejmé, že výběr variant spojení Brno – Vídeň byl v 2. Návrhu ZÚR JMK posuzován
v souladu se stavebním zákonem a schválenou PÚR ČR 2008 a požadavek zástupce veřejnosti na opakované 
pořizování ZÚR JMK je tedy neoprávněný.

Námitka č.27 ve znění: „Na str. 58 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednáním s DOSS je uvedeno 
podobně problematické zdůvodnění výběru dvoupruhové trasy obchvatu Břeclavi: „Návrh vybrané varianty: 
D5-A varianta „ŘSD" – dále značena D5 Varianta „ŘSD" je i přes mírně negativní hodnocení vlivů na 
složky životního prostředí hodnocena jako dopravné účinnější prostorovými parametry a délkou 
příznivější, s prokazatelným účinným technickým a krajinářským řešením koridoru v průchodu PO Bzenecká 
Doubrava – Strážnické Pomoraví. Doporučená varianta má souhlasné stanovisko MZP k dokumentaci EIA, 
souhlasné stanovisko expertní komise a zajištěnou územní koordinaci s navazujícím koridorem R55 na 
území Zlínského kraje, zakotveném ve vydaných ZÚR Zlínského kraje. Nejedná se o mírně negativní 
hodnocení, ale nedořešený konflikt s NATURA2000. Z odůvodnění ZÚR je neseznatelné. co pořizovatcl 
ZÚR míní „prostorovými parametry“ Z odůvodnění ZÚR je neseznatelné, co pořizovatel ZÚR míní 
„krajinářským řešením koridoru v průchodu PO Bzenecká Doubrava — Strážnické Pomoraví“. Z hlediska 
územně plánovacího procesuje naprosto nepodstatné, jaký závěr vyslovila nějaká expertní komise, která 
nemá žádný mandát pro územní plánování a kdy není nijak z ZUR seznatelné, jaké argumenty byly 
posuzovány, jaké vyhodnocení proběhlo a jaké bylo odůvodnění závěrů. Odkaz na zajištěnou územní 
koordinaci je nepatřičný, neb v době pořizování ZÚR Zlínského kraje nebylo provedeno řádné porovnání 
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variant pro R55. Vedení R55 tedy nebylo v ZÚR právoplatně odůvodněno a není jiná cesta než opakovat 
pořizování ZÚR JMK.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Uváděné zdůvodnění v námitce se netýká výběru dvoupruhové trasy obchvatu Břeclavi, ale odůvodnění 
výběru varianty rychlostní silnice R55 v 1. úseku Moravský Písek/Veselí nad Moravou (hranice kraje) –
Rohatec. Pro porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování, zohledňující základní 
aspekty pilířů udržitelného rozvoje. Porovnání je shrnuto do tabulky na str. 56 textu Odůvodnění 2. Návrhu 
ZÚR JMK, ve které jsou uvedeny mimo jiné i souhrnné informace o parametrech té které varianty. Varianta 
„ŘSD“ je svými prostorovými parametry příznivější citace z tabulky porovnání variant: „- vedení trasy po 
pravém břehu Moravy umožňuje využitelnost R55 pro větší rozsah dopravy, - v převážné délce je trasa 
vedena rovinným územím bez komplikovaného terénního reliéfu.“ Na další straně tj. str. 55 lze získat 
informace o tom, co se míní „krajinářským řešením koridoru v průchodu PO Bzenecká Doubrava – Strážnické 
Pomoraví“. Na předmětné straně je uvedeno cit.: „…V místech průchodu ptačí oblastí je v délce cca 11,5 km 
navrhováno překrytí rychlostní silnice R55 formou ochranné galerie, podle místních podmínek kombinované
s různou mírou zahloubení a převrstvení silnice tak, aby vhodným technickým řešením byly eliminovány 
významné negativní vlivy na ptačí oblast (zejména vlivy na integritu území a předmět ochrany)...“.

K namítanému nedořešenému konfliktu s Natura 2000 uvádíme, že součástí 2. Návrhu ZÚR JMK 
je Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území NATURA 2000. Na str.21 textu je v komentáři k záměrům s možným 
negativním vlivem uvedeno cit.: „…Záměr rychlostní silnice R55 ve var. „ŘSD“ (D5-A) v upraveném návrhu 
ZÚR JMK vymezený výslednou variantou D5, je sice veřejným zájmem, avšak povrchová varianta průchodu 
přes PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví je neakceptovatelné. Řešením je plné překrytí či volba 
varianty na levém břehu Moravy. Vzhledem k pokročilé fázi přípravy záměru bylo do ZÚR JMK zahrnuto 
navržené technické řešení plného překrytí v délce cca 11,5 km formou galerie, zahloubení, příp. převrstvení 
silnice s úpravou povrchu, odpovídající biotopu předmětu ochrany ptačí oblasti…“. Dále je v Závěru na 
str. 27 uvedeno cit.: „…Významně negativní vliv záměru výstavby kapacitní silnice R55 Moravský Písek 
(hranice kraje) – Rohatec (D5) přes PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví nebyl konstatován 
výhradně z toho důvodu, že do ZÚR bylo zahrnuto technické řešení, které významně negativní vliv eliminuje: 
plného překrytí v délce cca 11,5 km formou galerie, zahloubení, příp. převrstvení silnice s úpravou povrchu, 
odpovídající biotopu předmětu ochrany ptačí oblasti…“. 

Z hlediska vlivů na životní prostředí byly obě varianty v 1. úseku rychlostní silnice R55 hodnoceny jako 
rovnocenné, proto byla v souladu se stavebním zákonem zohledněna i další kritéria výběru 
např. koordinace se sousedním krajem s přihlédnutím i k závěrům expertní komise. 

K posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (dokumentace SEA) vydalo MŽP souhlasné stanovisko ze 
dne 22.08.2011, č.j. 57971/ENV/11.

K porovnání variant R55 v ZÚR Zlínského kraje se nevyjadřujeme. ZÚR Zlínského kraje vydalo jako opatření 
obecné povahy Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 10. 9. 2008 usnesením č. 0761/Z23/08 a nabylo účinnosti 
dne 23. 10. 2008. 

Ve smyslu § 38 stavebního zákona posuzuje návrh ZÚR před jejich vydáním Ministerstvo pro místní rozvoj,
a to z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy
a mezinárodní závazky, a z hlediska souladu s PÚR ČR 2008. Ministerstvo pro místní rozvoj 2. Návrh ZÚR 
JMK posoudilo a závěrem svého stanoviska uvedlo cit.: „ZÚR JMK upřesňují rozvojové osy, oblasti a koridory 
dopravní a technické infrastruktury celostátního a mezinárodního významu uvedených v PÚR 2008. 
Koordinují využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy se sousedními kraji a mezinárodními 
závazky. Vycházejí z celorepublikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
a naplňují požadavky vyplývající z dalších úkolů pro územní plánování.“ Ministerstvo pro místní rozvoj tedy 
při posuzování neshledalo žádné nedostatky. 
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Návrh vybrané varianty je v 2. Návrhu ZÚR JMK dostatečně odůvodněn a požadavek na opakované 
pořizování ZÚR JMK je tedy neoprávněný.

Námitka č.28 ve znění: „Na str. 73 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS je uvedeno podobně 
problematické zdůvodnění výběru Jihozápadní tangenty: „Návrh vybrané varianty: D10-A varianta 
„Modřická" dále značena D10 Varianta ,,Modřická“ v návaznosti na JT ve variantě „Modřické“ (D11) je na 
základě rámcového vyhodnocení předložených koncepčních variant, z hlediska dopravně inženýrských 
kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí hodnocena jako 
příznivější…“ V ZÚR nelze provádět nějaké „rámcové vyhodnocení“, ale jen plnohodnotné vyhodnocení. 
Formulace o „rámcovém vyhodnocení“ dokládá nedostatečnost vyhodnocení v ZÚR. Je zcela absurdní 
odkazovat na „příznivější“ hodnocení vlivů na obyvatelstvo. Hodnocení musí být provedeno proti limitům 
využití území, a tedy oproti zákonným hygienickým limitům prašnosti a hlučnosti. To se nestalo. Záměr je 
navrhován do oblasti s dlouhodobě překračovanými zákonnými hygienickými limity, a to jak prašnosti, tak
i hlučnosti, a to jak pro MČ Brno-Bosonohy, tak i pro obce Troubsko, Ostopovice, Modříce a další. Jak je 
podrobně odůvodněno výše do oblastí s překročenými zákonnými limity nelze umisťovat další zdroje velkého 
znečištění, ale je nutné aplikovat taková územně plánovací opatření, která povedou naopak ke snížení 
nadlimitní zátěže dotčeného území. Pořizovatel ZÚR vážně pochybil a není jiné cesty k nápravě než 
opakování procesu pořizování ZÚR JMK.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Formulace „rámcové vyhodnocení“ znamená plnohodnotné vyhodnocení v podrobnosti příslušející 
zásadám územního rozvoje. 

Odkaz na „příznivější hodnocení je zcela v souladu se stavebním zákonem a navazujícími právními předpisy.
Vyhláška 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti mimo jiné uvádí: „Ve vymezených oblastech, osách, plochách
a koridorech se stanoví požadavky na jejich využití, kriteria a podmínky pro následné rozhodování
o možných variantách změn v území a pro jejich posuzování zejména s ohledem na jejich budoucí využití, 
význam, možná ohrožení, rozvoj a rizika.“ Rozhodují-li ZÚR ve variantách, je nutno vycházet z jejich 
vzájemného srovnání.

ZÚR JMK prověřily záměr JZT ve třech variantách rychlostní čtyřpruhové silnice, včetně MÚK a všech 
souvisejících staveb, a to:

- ve variantě „nulové“ - jako koridor Brno (D1) – Rajhrad (R52), ve které dochází k přenesení silnice R52 
do silnice I/52 a ulice Vídeňské na území města Brna, 

- ve variantě „Modřické“ jako koridor v úseku Troubsko (D1) – Rajhrad (R52), 

- ve variantě „Želešické“, jako koridor Troubsko (D1) – Syrovice (R52). 

Reálnost variant byla detailně prověřena v Územní studii oblasti Jihozápadně města Brna (uvedená studie 
prověřila celkem 9 variant JZT + variantu nulovou). ZÚR JMK prověřily vlivy variant JZT na životní prostředí 
(dokumentace SEA) a na veřejné zdraví (dokumentace HIA). Dokumentaci zpracovávaly autorizované osoby
s příslušnou autorizací, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí ČR. Varianty koridoru JZT byly v ZÚR 
JMK vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí a z hlediska veřejného zdraví a také z hledisek 
vytvářejících synergický efekt tzv. „udržitelnosti rozvoje území“ (ve smyslu stavebního zákona, přílohy ke 
stavebnímu zákonu a prováděcích vyhlášek a jejich příloh a předpisů souvisejících). 

Bylo prověřeno, že „nulová“ varianta je na základě prověření v ZÚR JMK nereálná s ohledem na dopady do 
území, neboť předpokládá úpravu silnice I. třídy (I/52) na rychlostní silnici v ulici Vídeňské. Tím vyvolává 
změny v dopravní obslužnosti a zatížení okolních obcí a městských částí silniční dopravou, vyvolává potřebu 
realizace nové technické a dopravní infrastruktury především z důvodu nutnosti dodržení parametrů 
závazných pro rychlostní silnici (např. zrušení silničních kolektorů v ulici Vídeňské, nové komunikace a nové 
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tramvajové trati, znemožnění realizace MÚK Moravanská umožňující obsluhu rozsáhlého přilehlého území) 
apod. Důvodem odmítnutí „nulové varianty je rovněž další zvýšení emisní a hlukové zátěže z dopravy
v dotčeném území podél stávajících komunikací (dálnice D1 + ul. Vídeňská). 

Varianta „Modřická“ a varianta „Želešická“ vycházejí z hlediska výhodnosti po porovnání v zásadě podobně, 
avšak varianta Modřická má některé výhodnější parametry (dává vyšší dopravní účinnost, je kratší, 
ovlivňuje obytná území v menší míře a chová se šetrněji ke stabilizovaným lokalitám přírodního 
charakteru…), proto byla doporučena jako nejvýhodnější a je součástí ZÚR JMK v invariantní návrhu. 

V dokumentaci HIA byla varianta „Modřická“, byla vyhodnocena jako vhodnější z hlediska imisní zátěže 
PM10, NO2 a z hlediska hluku.

Průchod koridoru JZT dle ZÚR JMK ve variantě „Modřické“ byl řešen z hlediska dopravně – inženýrského a 
z hlediska vlivů na životní prostředí v podrobnosti územní studie nazvané Územní studie oblasti jihozápadně 
města Brna a jeho okolí. Koridor prochází východně od obce Nebovidy, kde je v místě přiblížení k obci
z důvodu minimalizace vlivů silniční dopravy na obytné území řešen tunelem v délce cca 290 m. Také
z tohoto důvodu je „Modřická“ varianta JZT vyhodnocena jako nejvýhodnější z porovnávaných variant, a to
z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové zátěže, v dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ 
(dále jen „dokumentace HIA“), která je součástí dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území“. 

ZÚR JMK prověřily lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice jako oblasti kumulativních vlivů na okolí, 
které způsobují stávající aktivity a plánované záměry. Předmětné záměry byly v ZÚR JMK vyhodnoceny
z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území na základě dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
udržitelný rozvoj území, jehož součástí je Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále jen SEA) i Hodnocení 
vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA) jako nedílná součást SEA. Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví
v souvislosti s prostorem Šlapanicka shrnuje kapitola 5 HIA, kde je k předmětné problematice konstatováno 
následující:

„jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména o lokality Bosonohy-Troubsko-Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto lokalitách je 
nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak
i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto rezortního podkladu by měly 
být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit 
součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví.“

Z uvedeného vyplývá, že lokalita Bosonohy – Troubsko – Ostopovice byla v ZÚR JMK identifikována jako 
lokalita s výraznou kumulací záměrů v území. HIA dle výše uvedeného požaduje zpracovat podrobnou studii 
(resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu 
ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by měla být zpracována územní studie; tento 
požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná nezbytnost zpracování územní studie 
vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení 
resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech rozvojových záměrů v území. Tato 
podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit s předpokládanou 
kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách v území (v 
projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn v souladu s 
§ 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací,
z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat zpracování územní 
studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

HIA v kap 5. uvádí k jednotlivým skupinám záměrů konkrétní závěry, ze kterých vyplývá, že potenciálně ve 
střetu s cíli ochrany zdraví jsou vždy silniční záměry a záměry na budování výrobních areálů, které mohou 
být spojeny jak přímo s produkcí emisí látek znečišťujících životní prostředí či z hlučností, tak i s nárůstem 
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objemů nákladní dopravy a tím i imisí a hlukové zátěže obyvatel, avšak těmto střetům je nutno předcházet 
aplikací kritérií ochrany veřejného zdraví v rámci schvalovacích procesů k příslušným záměrům (EIA, územní 
řízení). 

Výše uvedené je v souladu se stanoviskem Krajské Hygienické stanice (dále jen KHS) č.j. KHSJM 20597/2011 
ze dne 11.05.2011, ve kterém je uvedeno že „…Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým dokumentem
a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, že podrobné 
hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, považujeme 
zpracování HIA za dostatečné.“

Dále KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě nenahrazuje 
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci 
příslušného schvalovacího procesu, a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR JMK jakožto 
územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na obyvatele.

Z výše uvedeného je zřejmé, že požadavek podatele na opakování procesu pořizování ZÚR je neoprávněný.

Námitka č.29 ve znění: „Na str. 75 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednáni s DOSS odkazováno na JV 
tangentu. Odůvodnění ale nejen schází, ale je jako podpora pro JVT zde uveden zcela absurdní text: „Záměr 
JVT společně s ostatními významnými záměry koncentrovanými do oblasti Šlapanicka (rozšíření dálnice D1
záměr D8, „Nová Přerovská trať" záměr D43, modernizace letiště Brno Tuřany záměr D62 a plocha smíšená 
výrobní PZR1), svými kumulativními vlivy na veřejné zdraví vyžadují zvláštní pozornost. Kumulace uvedených 
záměrů v této oblasti bude spojena s poměrně významným imisním a zejména hlukovým zatížením obyvatel. 
Na základě podrobné studie bude pro tuto oblast nutné posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech 
záměru a následně pak navrhnout opatření k ochraně dotčených obyvatel. Podrobněji je tato problematika 
uvedena v části III této dokumentace v oddílu A, v příloze k SEA, Hodnocení vlivu na veřejné zdraví (HIA),“ Je 
zde jasně dokázáno, že JVT je neprůchodná z hlediska hygienických limitů využití území. Je zde navíc zcela 
zamlčeno, že referenční stanice pro PM10 je umístěna v blízkosti navrhované JVT, a to v Brně-Tuřancch. Tato 
referenční stanice po mnoho let dokládá překračování zákonných hygienických limitů prašnosti a v tzv. zóně 
Jihomoravský kraj, za kterou je podle zákona o ochraně ovzduší zodpovědný krajský úřad JMK, nebyla 
učiněna žádná opatření k nápravě, přestože ústavní právo zde žijících obyvatel diktuje, že tato opatření
k nápravě měla být aplikována již pře mnoha lety. Je naprosto nepřijatelné do oblasti s překročenými 
zákonnými hygienickými limity v územním plánování umisťovat jakékoliv další velké zdroje znečištění. JVT,
a to jak v ZÚR úsek navrhovaný ke schválení, tak i územní rezervuje nutné ze ZÚR vypustil.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

V námitce je odcitováno odůvodnění záměru JVT ze str. 75 odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK a na základě 
tohoto textu bez jakéhokoliv zdůvodnění je konstatováno, že „JVT je neprůchodná z hlediska hygienických 
limitů využití území“. To, že na konci odůvodnění je odkaz podrobněji je tato problematika uvedena v části 
III. této dokumentace v oddílu A, v příloze k SEA; Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA), už podatel vůbec 
nebral v potaz. 

Jako samostatná součást dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území bylo 
zpracováno Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví. Z výsledků tohoto hodnocení vyplývá, že realizací 
ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno. K navrhovaným záměrům ZÚR JMK je 
vyhodnocením vlivů uveden, mimo jiné, tento závěr (na str. 165 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území, kap. A.5.9 Souhrnné hodnocení vlivu záměrů na složky životního prostředí): „Jako značně 
problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách, především v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto lokalitách 
je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak
i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly 
být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit 
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součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví“. Toto je potvrzeno i v Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, 
kap. 4.4.15. Lokality s výraznou kumulací záměrů v území, str. 146: „Nejvhodnějším řešením je opět příprava 
rozvoje celé oblasti na lokální úrovni v dostatečné předstihu a při zahrnutí všech záměrů území. Na základě 
těchto podkladů je pak nutno vypracovat příslušné studie ve vztahu k ochraně obyvatel (hluková
a rozptylová studie, hodnocení vlivů na veřejné zdraví) a navrhnout optimální řešení území s ohledem na 
ochranu obyvatel žijících v této oblasti. Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly být zohledněny
v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona“. Z citovaných textů je zřejmé, že hodnocení HIA 
požaduje zpracovat podrobnou studii (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci všech 
záměrů. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by měla 
být zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná 
nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze 
závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech 
rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK
u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je 
oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně 
plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, 
zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

Jak je zřejmé, ZÚR JMK řeší posouzení negativních vlivů záměrů v území pro oblast Šlapanicka, není tedy 
důvod k tomu, aby záměr JVT byl ze ZÚR JMK vypuštěn jako neprůchodný.

Pokud se týká referenční stanice pro PM10 umístěné v Brně-Tuřanech, nelze na základě výsledků jejího 
měření bez zohlednění dopadů záměrů do území (kladných i záporných) a bez výše požadovaného 
posouzení kumulovaných záměrů konstatovat, že do tohoto území nebude vymezen žádný nadmístní 
záměr. ZÚR JMK stanovují určitý postup pro vyhodnocení negativních dopadů záměrů do území, referenční 
stanice bude do tohoto vyhodnocování poskytovat výsledky svých měření. Až v případě, že by se
v navazujících krocích nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních 
záměrů, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměry přehodnotit.

Námitka č.30 ve znění: „Na str. 59 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS je uvedeno: „V ZÚR JMK 
byly v tomto úseku prověřeny a vzájemně porovnány tři varianty R55, a to varianta „Obchvatová 3-HBH“ 
(D66-A), varianta „Jihovýchodní 4-HBH“ (D66-B) a varianta „ŘSD“ (D66-C), podmíněna realizací navazující 
přeložky dvoupruhově silnice I/55 s obchvatem Břeclavi. Varianty vycházejí ze zpracovaných dokumentací; 
„Vyhledání variant trasy v parametrech R55 mezi dálnicí D2 a státní hranicí s Rakouskem“ (Ing. Jiří Kalčík, 
02/2007), „Rychlostní silnice R55 Břeclav(D2) hranice ČR / Rakousko, Reinthal, vyhledávací studie“ (HBH 
Projekt, spol. s r.o., 2008) a „Komparativnístudie R52 a R55“ (DHV ČR, spol. s r.o., 2008)..“ Je zde 
odkazováno na studii objednanou Ministerstvem dopravy, kterou vypracoval ing. Kalčík. ale varianty, dle 
této studie nebyly posuzovány. To je zásadní pochybení, neb všechny známé varianty měly být posouzeny. Je 
zde odkazováno na vyhledávací studie“ (HBH Projekt, spol. s r.o., 2008). Je však zamlčeno, že k této 
vyhledávací studii existuje odborný posudek, který kriticky posuzuje tuto studii. Jedná se o Odborný posudek 
autorizovaných osob Ing. Holcnera, PhD. a doc. Ing. Jůzy, CSc. nazvaný „Obchvat Břeclavi a R55 technické 
posouzení studií ing. Kalčíka a HBH Projekt spol. s r.o." z června 2008. Zamlčení tohoto posudku je zásadní 
pochybení.“, se zamítá.

Odůvodnění:

K namítanému neposouzení variant R55 v prostoru Břeclavi zpracované Ing. Kalčíkem uvádíme, 
že vyhledáním variant rychlostní silnice mezi Břeclaví a státní hranicí se zabýval jako první Ing. Kalčík –
autorizovaný inženýr. Vyhledal v tomto prostoru s doporučením k dalšímu sledování 2 varianty (označené 3
a 4). Ředitelství silnic a dálnic provedlo posouzení této práce s výsledkem, že žádná z navržených variant
požadavky ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ nesplňuje. Za největší nedostatek studie považovalo 
skutečnost, že prakticky vůbec neřeší otázku územní průchodnosti navržených variant. Z důvodu uvedených 
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nedostatků Ředitelstvím silnic a dálnic bylo zadáno zpracování vyhledávací studie Rychlostní silnice R55 
Břeclav, D2 – hranice ČR/Rakousko, Reinthal, která vycházela z ideí variant ing. Kalčíka. Studii zpracovávala 
projekční kancelář pro dopravní a inženýrské stavby HBH Projekt spol. s r.o. Výsledkem bylo navržení 
komplexního dopravního řešení variant rovněž označených 3 a 4 v prostoru města Břeclavi, které umožní 
optimální dopravní obsluhu území a přitom v maximální míře zajistí odvedení tranzitní dopravy mimo 
zastavěné území města. Projektant ZÚR tedy zohlednil předmětnou studii Ing. Kalčíka jako jeden z podkladů
s přihlédnutím k závěrům vyhledávací studie zadanou Ředitelstvím silnic a dálnic.

Ke zmiňovanému posudku ing. Holcnera PhD. a doc. Ing. Jůzy se vyjádřilo Ministerstvo dopravy ve svém 
stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 2. Návrhu ZUR zn. 
141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 cit.: “Posudek porovnává dvě studie R55 kolem Břeclavi – ing. 
Kalčík (únor 2007) a HBH Projekt, spol. s r.o. (leden 2008).

Z posudku: „I když je zadání obou studií v základu podobné, přistupoval každý z projektantů k řešení daného 
problému poněkud odlišně“.

Hodnocení křižovatky R55 s dálnicí D2: „… studie HBH řeší problém nejen komfortněji ale i důsledněji“…. 
řešení dle ing. Kalčíka nesplňuje podmínku zadání a nemá smysl se jím dále zabývat … pak je ale vyhovující 
jen řešení dle HBH…dle studie ing. Kalčíka je nutno stávající křižovatku (EXIT 48) kompletně rozebrat … toto 
řešení není nijak vhodné…“.

Posudek konstatuje, studie ing. Kalčíka nesplňuje podmínku zadané návrhové rychlosti. Znalost, případně 
schopnost zjištění normových parametrů rychlostní silnice se u autorizovaného inženýra/projektanta 
předpokládá. 

Posudek se opět vyhýbá problematice střetů navrhované R55 s chráněnými oblastmi.

Ve shrnutí je manipulováno s porovnáním nákladů, kdy je nesrovnatelně srovnávána vyhledávací studie R55 
bez podmínek Stanoviska MŽP s náklady R52 ve stupni DÚR se zohledněnými podmínkami Stanoviska MŽP. 
Hodnocení v bodu 5. Závěru o levnější R55 je proto vykonstruované, nepodložené relevantními údaji.“ 

KrÚ JMK neměl žádný důvod k zamlčování tohoto posudku. Posudek byl poskytnut KrÚ JMK Ministerstvem 
životního prostředí dne 12.04.2010 a následně předán projektantovi ZÚR JMK jako jeden z podkladů. 

Závěrem lze uvést, že v rámci 2. Návrhu ZÚR JMK byly posouzeny všechny relevantní varianty rychlostní 
silnice R55 okolo Břeclavi. Námitka je tedy nedůvodná.

Námitka č.31 ve znění: „Na str. 59 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS je uvedeno: „V ZÚR JMK 
byly v tomto úseku prověřeny a vzájemně porovnány tři varianty R55, a to varianta „Obchvatová 3-HBH“ 
(D66-A), varianta „Jihovýchodní 4-HBH“(D66-B) a varianta „ŘSD“(D66-C), podmíněna realizací navazující 
přeložky dvoupruhové silnice 1/55 s obchvatem Břeclavi. Varianty vycházejí ze zpracovaných 
dokumentací:“Vyhledání variant trasy v parametrech R55 mezi dálnicí D2 a státní hranicí s Rakouskem“ 
(Ing. Jiří Kalčík, 02/2007), „Rychlostní silnice R55 Břeclav (D2) hranice ČR / Rakousko, Reinthal, vyhledávací 
studie“ (HBH Projekt, spol. s r.o., 2008) a „Komparativní studie R52 a R55L“ (DHV ČR, spol. s r.o., 2008)..“ Je 
však zamlčeno, že existuje odborný posudek, který porovnává výhody napojení ČR a Rakouska pro spojení 
Brna a Vídně v trase okolo Břeclavi a okolo Mikulova. Jedná se o Odborný posudek autorizované osoby Ing. 
Holcnera. PhD nazvaný „Posouzení vzájemných souvislosti pro dvě silniční trasy Brno Vídeň-R52 a napojení 
Rakouska u Mikulova a R55 a napojení Rakouska u Břeclavi“ z června 2008. Tento posudek jednoznačně 
dokazuje preferenci pro čtyřpruhovou trasu R55 okolo Břeclavi, což je také řešení obsažené v závazné PÚR 
schválené vládou ČR v červenci 2009. Zamlčení tohoto posudku je zásadní pochybení. Je jasně doloženo, že 
trasa Brno Vídeň s využitím R55 jako čtyřpruhového obchvatu Břeclavi je výhodnější. Argumentace v ZÚR 
pro opačné řešení je neúplná a schází přímé porovnání variant spojení Brna a Vídně přes Břeclav a přes 
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Mikulov, což bylo již pochybení pořizovatele ÚP VÚC Břeclavsko, který byl z tohoto důvodu zrušen rozsudkem 
NSS v listopadu 2009.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Námitka je po obsahové stránce shodná s námitkou v bodě č.26 tohoto podání. Odkazujeme tedy 
na odůvodnění k námitce č. 26. 

Námitky č.32, č.34 a č.36 ve znění: „(32.) Na str. 9 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS je pro 
záměr „R52 Pohořelice Mikulov hranice ČR/Rakousko“ uvedeno, že koordinace je zajištěna. Je neseznatelné 
jak mohla být právoplatně zajištěna koordinace s Rakouskem, když nebylo provedeno přeshraniční 
posouzení SEA a HIA.

(34.) Na str. 10 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS v části o souladu s PÚR je odkazováno na 
„koridor kapacitní silnice R52 Pohořelice Mikulov Drasenhofen / Rakousko (E461),“ a je tvrzeno, že je zde 
soulad s Návrhem ZÚR. Nelze tvrdit, že zde existuje soulad, když tento koridor nebyl přeshraničně posouzen 
jako celek v SEA.

(36.) Na str. 10 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS v části o souladu s PÚR je odkazováno na 
„příslušný úsek koridoru kapacitní .silnice S8 Havlíčkův Brod Jihlava - Znojmo Hatě - hranice ČR Rakousko (
Wien),“ a je tvrzeno, že je zde soulad s Návrhem ZÚR. Nelze tvrdit, že zde existuje soulad, když tento koridor 
nebyl přeshraničně posouzen jako celek v SEA.“, se zamítají.

Odůvodnění:

Projednávání a vydávání zásad územního rozvoje upravuje stavební zákon. Projednání zásad územního 
rozvoje je upraveno v § 37 a následujících stavebního zákona. Ve smyslu § 37 odst. 3 stavebního zákona byl 
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR zaslán 2. Návrh Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje příslušným orgánům sousedních států včetně nabídnutí konzultací. Předání 
dokumentace 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje bylo doloženo rakouskou nótou ze 
dne 7. července 2010. O konzultace z rakouské strany nebyl projeven zájem. 

Tzv. „přeshraniční posouzení“ upravuje čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. 
června 2001, o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí („směrnice SEA“). V článku 
figurují jako subjekty práva „členské státy“. Teprve v případě, že se mezi nimi uskuteční konzultace, pak se 
členské státy dohodnou na způsobu zapojení dalších subjektů – orgánů a občanů sousedních států. V tomto 
smyslu je třeba vnímat § 37 odst. 3 stavebního zákona. Posuzování vlivů na území Natura 2000 požaduje čl. 
6 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin. Tato směrnice však nestanoví proceduru daného posuzování. To je třeba vnímat 
ve vztahu k čl. 11 odst. 2 „směrnice SEA“, který umožňuje, aby členské státy stanovily pro posuzování vlivů 
na Natura 2000 a posuzování podle jiných předpisů společný postup. ČR tohoto ustanovení využila, proto je 
vliv na Natura 2000 posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v případě územně 
plánovací dokumentace postupem podle stavebního zákona, tedy v rámci procedury „SEA“. Veškerá 
ustanovení pro posuzování vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na Natura 2000 jsou proto 
uvedena v zákoně o ochraně přírody a krajiny a stavebním zákoně. Z těchto ustanovení vyplývá, 
že požadavky na přeshraniční posuzování vlivů na území Natura 2000 jsou procesně naplňovány 
prostřednictvím procedury „SEA“, tedy tak, jak již bylo uvedeno. KrÚ při projednání 2. Návrhu Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje postupoval v souladu s českým právem i právem Evropské Unie. 

Ve smyslu § 38 stavebního zákona posuzuje návrh ZÚR před jejich vydáním Ministerstvo pro místní rozvoj,
a to z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy
a mezinárodní závazky, a z hlediska souladu s PÚR ČR 2008. Ministerstvo pro místní rozvoj 2. Návrh ZÚR 
JMK posoudilo a závěrem svého stanoviska uvedlo cit.: „ZÚR JMK upřesňují rozvojové osy, oblasti a koridory 
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dopravní a technické infrastruktury celostátního a mezinárodního významu uvedených v PÚR 2008. 
Koordinují využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy se sousedními kraji a mezinárodními 
závazky. Vycházejí z celorepublikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
a naplňují požadavky vyplývající z dalších úkolů pro územní plánování.“ Ministerstvo pro místní rozvoj tedy 
při posuzování neshledalo žádné nedostatky. 

Záměry jsou vymezeny v PÚR ČR 2008, která byla přeshraničně projednávána.

Námitka č.33 ve znění: „Na str. 9 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS je pro záměr „R52 
Pohořelice Mikulov hranice ČR/Rakousko“ uvedeno, že koordinace je zajištěna. Tato koordinace nemohla být 
zajištěna mezivládní dohodou o napojení R52 a A5, neboť tato mezivládní dohoda není v ČR ratifikována,
a tedy podle Ústavy ČR nemůže mít přednost před procesy dle existujících zákonů. Koordinace tedy nebyla 
provedena.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Rychlostní silnice R52 je kromě mezivládní smlouvy součástí akcí, potvrzených usnesením vlády č. 741/1999
v rámci materiálu Návrh rozvoje dopravních sítí ČR do r. 2010 a potvrzena PÚR ČR 2008. Je potvrzena 
rovněž UV č.735/2008 a UV 713/2010. Je nutno dodat, že ZÚR se nemohou odchýlit od řešení závazně 
stanoveného PÚR ČR 2008 (§ 31 odst. 4 stavebního zákona). Dokládá to i ustanovení § 39 odst. 3 
stavebního zákona, ve kterém je výslovně uvedeno, že ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve 
věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení PÚR, se nepřihlíží.

Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném 
projednání 2. Návrhu ZÚR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 k dohodě mezi vládou České 
republiky a Rakouskou spolkovou vládou uvedlo cit.: “Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou 
spolkovou vládou o propojení české rychlostní silnice R52 a rakouské dálnice A 5 na česko-rakouských 
státních hranicích (Vídeň, 23. 1. 2009) (vyhlášena pod č. 40/2009 Sb. m. s.) je mezinárodní smlouvou tzv. 
vládní kategorie, která nepodléhá ratifikaci a nevyžaduje souhlas Parlamentu nebo souhlas daný
v referendu, jejíž sjednávání přenesl prezident republiky podle čl. 61 odst. 1 písm. b) Ústavy (rozhodnutím 
vyhlášeným pod č. 144/1993 Sb.) na vládu a která upravuje otázky přesahující rámec působnosti 
ministerstva či jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele je člen vlády nebo jehož řízením je člen 
vlády pověřen.“

Námitka č.35 ve znění: „Na str. 10 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS v části o souladu s PÚR je 
odkazováno na „příslušný úsek koridoru kapacitní silnice R55 Olomouc Přerov a dále Napajedla Uherské 
Hradiště Hodonín Břeclav hranice ČR ( Wien),“ a je tvrzeno, že je zde soulad s Návrhem ZÚR. Nelze tvrdit, že 
zde existuje soulad, když tento koridor v ZÚR není zahrnut jako čtyřpruhová R55, ale jako dvoupruhový.“, se 
zamítá.

Odůvodnění:

PÚR ČR 2008 v odstavci (109) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor pro 
rychlostní silnici R55 v úseku Olomouc – Přerov a dále Napajedla – Uherské Hradiště – Hodonín – Břeclav –
hranice ČR (- Wien). Důvodem je zajištění kvalitativně vyšší úrovně obsluhy území s vysokou koncentrací 
sídel a obyvatel. Součást TEN-T. Úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady je prověřit 
proveditelnost rozvojového záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. V souvislosti s úkolem pro 
ministerstva a jiné ústřední správní orgány v článku (109) PÚR ČR 2008 lze aplikovat rozsudek NSS č.j. 8 Ao 
5/2010 – 149 ze dne 24.února 2011 v bodě [79] kde soud došel k závěru, že se jedná o úkol pro ústřední 
správní úřad, který opatří relevantní územně plánovací podklady. Teprve kladným výsledkem takového 
prověření by vznikl podklad, který by při další aktualizaci PÚR ČR již umožnil uložit konkrétní úkol orgánům 
územního plánování. 



499

ZÚR JMK prověřovaly záměr R55 v úseku Břeclav – st. hranice ve třech variantách, a to jak čtyřpruhový, tak 
dvoupruhový. Varianty byly posouzeny a vyhodnoceny z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky životního prostředí. U všech variant byl konstatován 
významný negativní vliv na lokality Natura 2000 a proto byly z 2. Návrhu ZÚR JMK vypuštěny. Ve 2. Návrhu 
ZÚR JMK není tedy obchvat Břeclavi řešen. 

Námitka č.37 ve znění: „Varianty „OPTIMÁLNÍ“ a „ALTERNATIVNÍ“ nebyly vzájemně porovnány jako celek a 
s uvážením dopadů na veřejné zdraví. Toto porovnání schází v SEA a HIA k Návrhu ZÚR.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Při pořízení prvních ZÚR vychází tato územně plánovací dokumentace z jejich schváleného Zadání, které 
obsahuje hlavní cíle a požadavky na jejich řešení. V Zadání ZÚR JMK je stanoven požadavek na zpřesnění 
vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR 2008 a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu 
veřejné infrastruktury s požadavkem na vymezení jednotlivých záměrů. Pro hodnocení předpokládané 
účinnosti navrhovaných koridorů a variant silniční infrastruktury Jihomoravského kraje v úrovni ZÚR JMK 
nechal KrÚ JMK zpracovat „Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK“. Výhledová komunikační síť 
Jihomoravského kraje byla prověřována ve třech koncepčních variantách – „Optimální“, „Alternativní“
a „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Pro prověření, hodnocení a návrh koridorů silniční infrastruktury
v ZÚR JMK byly využity výsledky modelování dopravního zatížení výhledové sítě Jihomoravského kraje pro 
rok 2030 v koncepční variantě „Optimální“, která zahrnuje všechny zásadní změny mající významný vliv na 
zatížení komunikační sítě, a to ve variantách, případně vzájemných kombinacích. V případě zapracování 
všech prověřovaných variant dle modelování do ZÚR JMK by musely být zásady zpracovány v koncepčních 
variantách což by bylo v rozporu se schváleným Zadáním ZÚR JMK, ve kterém zpracování koncepčních 
variant nebylo požadováno. Součástí dokumentace „Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK“ bylo 
rovněž vyhodnocení alternativních koncepčních variant silničního spojení Brno – Vídeň (ve třech 
variantách), které bylo zohledněno v návrhu dopravní infrastruktury, promítnutém v ZÚR JMK (viz str. 27 
textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK). 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 11.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 20597/2011 uvedla, že bod 
námitky bere na vědomí.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA.

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, 
že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Vzhledem k míře podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive k míře podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. s tím, že dle ustanovení § 19 odst. 1 
zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených
v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, 
zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
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Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.“ 

Námitka č.38 ve znění: „Varianta sugestivně nazývaná jako „OPTIMÁLNÍ“ je na první pohled právně chybná, 
neb zavádí tranzitní dálkovou dopravu do dopravně přetížené brněnské aglomerace, kde z důvodů 
dlouhodobého překračování zákonných hygienických limitů (prašnost a hlučnost) nejen nelze v územním 
plánování umisťovat nové velké zdroje znečištění ovzduší, ale je pro pořizovatele ZÚR podle zákona
o ochraně ovzduší a podle ústavy, kde je každému jednotlivci zvlášť garantováno právo na příznivé životní 
prostředí, povinnost přijímat účinná a konkrétní územně plánovací opatření k nápravě. Toto se nestalo. 
Pořizovatel ZÚR JMK tedy pochybil.“, se zamítá.

Odůvodnění:

K dokumentaci „Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK“ a k prověřování výhledové komunikační 
sítě Jihomoravského kraje ve variantách jsme se již vyjádřili v odůvodnění k bodu 37 tohoto podání. 

K této problematice dále uvádíme, že z výsledků modelování jednotlivých variant výhledové sítě vyplývá 
jednoznačně nutnost změny řešení uspořádání komunikační sítě. Na velmi vysokém výhledovém zatížení 
komunikační sítě na vjezdech do města Brna se nepříznivě podílí předpokládaný rozvoj v jihovýchodním a 
v jihozápadním sektoru města Brna. Pokud se má realizovat, je nutno s předstihem vytvořit k tomu 
předpoklady zkapacitnění komunikační sítě (realizace Jihovýchodní tangenty atd.). Již dnešní stav silniční 
sítě na mnoha úsecích neodpovídá požadované úrovni kvality dopravy. Ta se projevuje ve snížení plynulosti 
dopravního proudu s následky ve formě kongescí a druhotně ve zvýšené nehodovosti.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA) a zabývá se zejména celkovým řešení územím z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části jde o hodnocení nad rámec strategického posouzení. 
Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad expozice, charakterizace rizika 
atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí být provedeno ke každému 
jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 

Zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentace HIA je součástí dokumentace SEA. 
Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

V návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže
a kvality ovzduší jako významných determinantů vlivů na zdraví v době projednávání realizace jednotlivých 
záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétního 
záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. Z těchto důvodů nelze ani 
předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná protihluková opatření, 
budou hlukové limity splněny, a to v návaznosti na očekávanou hlukovou zátěž, v současné době 
nespecifikovatelnou. 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při realizaci záměru připustit nesplnění požadavku právních 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivu na životní 
prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.. Základním 
předpokladem souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazů o reálném předpokladu dodržení požadavku 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví. 
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Dokumentace SEA vyhodnotila přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní 
prostředí, dokumentace HIA z hlediska vlivů na veřejné zdraví. Pro porovnání variant záměrů byla využita 
kritéria a podmínky pro rozhodování, zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území.

K přijímání „územně plánovacích opatření“ uvádíme, že stavebním zákonem není uložena žádná povinnost 
stanovovat v rámci pořizování ZÚR v námitce blíže nespecifikovaná „nápravná územně plánovací opatření“. 
Ve stavebním zákoně není tento pojem používán. Požadavek na navrhování „nápravných územně 
plánovacích opatření“ je tedy neoprávněný.

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 11.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 20597/2011 uvedla, že se 
námitka na pochybení pořizovatele ZÚR netýká KHS JmK, nicméně KHS JmK cítí potřebu se k předmětné 
námitce vyjádřit cit.: 

„Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území.

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

Se stanoviskem KHS se plně ztotožňujeme. 

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“
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Námitka č.39 ve znění: „Na str. 20 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS se Návrh ZÚR odvolává na 
nějaké dopravní modelování. Je však neseznatelné, o jaké dopravní modelování jde a kde se s ním občan 
může seznámit. Takto neseznatelně formulované odůvodnění ZÚR je neakceptovatelné a pořizování ZÚR 
JMK musí být opakováno.“, se zamítá.

Odůvodnění:

V textové části Odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK je v kap. C.4.1.1 „Silniční doprava“ uvedena informace
o zpracování dopravně inženýrského podkladu „Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského 
kraje“ včetně jeho doplňku. Je zde uvedeno, že výsledky modelování byly využity při prověřování 
jednotlivých navrhovaných koridorů a variant, následně při výběru doporučených variant a navrhovaného 
řešení. V následujícím textu je popsána charakteristika základní koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
v jednotlivých modelech a variantách silniční dopravy pro výhledovou síť JMK. Z celého textu je zřejmé jaký 
podklad byl zpracován, za jakým účelem včetně uvedení přesného názvu podkladu a stručného shrnutí 
obsahu. S podkladovým materiálem se může podatel seznámit na KrÚ JMK, odboru územního plánování
a stavebního řádu.

Námitka zástupce veřejnosti Mgr. J. H. (K076)

Námitka zástupce veřejnosti Mgr. J. H., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, byla na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje zaevidována dne 18.04.2011 pod č.j. JMK 54147/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ. 

Předmětné podání zástupce veřejnosti Mgr. J. H. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také 
„dotčené obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Z hlediska věcného obsahu zástupce veřejnosti v předmětném podání uplatnil proti 2. Návrhu Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále též „2. Návrh ZÚR JMK“) celkem 39 samostatných námitek. 
Jednotlivé námitky byly vypořádány následovně:

Námitka č.1 ve znění: „Požadujeme vypuštění záměru spojení Brna a Vídně pomocí R52 v úseku Pohořelice –
Mikulov-státní hranice s Rakouskem. Tento záměr je v rozporu autorizovaným posouzením variant spojení 
Brna a Vídně v posouzení Mgr. Volfa (2007), které krajský úřad vlastní.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Záměr rychlostní silnice R52 v úseku Pohořelice – Mikulov – státní hranice nelze z 2. Návrhu ZÚR JMK 
vypustit. PÚR ČR je novým nástrojem územního plánování, nezbytným pro koordinaci územně plánovací 
činnosti krajů a koncepcí celorepublikového významu, vycházejících a podmiňovaných možnostmi území. 
PÚR ČR 2008 určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování
v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj 
území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. Účelem PÚR ČR je konkretizace
v zákoně obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování s ohledem na souvislosti a problémy
v území, které svým významem a dosahem překračují pravomoci jednotlivých krajů, ministerstev nebo 
jiných ústředních správních úřadů. Zásady se nemohou odchýlit od řešení závazně stanoveného PÚR ČR (§ 
31 odst. 4 stavebního zákona). Dokládá to i ustanovení § 39 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém je 
výslovně uvedeno, že ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při 
schválení PÚR, se nepřihlíží.
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PÚR ČR 2008 v odstavci (106) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor pro 
rychlostní silnici R52 v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko (E461). Důvodem jeho vymezení 
je zkvalitnění silničního propojení Brno – Vídeň. Vazba na rakouskou silniční síť. Součást TEN-T. Koridor pro 
tuto rychlostní silnici je již přímo vymezen v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko bez 
jakýchkoliv úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady. 

Dále PÚR ČR 2008 v odstavci (109) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor 
pro rychlostní silnici R55 v úseku Olomouc – Přerov a dále Napajedla – Uherské Hradiště – Hodonín –
Břeclav – hranice ČR (- Wien). Důvodem je zajištění kvalitativně vyšší úrovně obsluhy území s vysokou 
koncentrací sídel a obyvatel. Součást TEN-T. Úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady je 
prověřit proveditelnost rozvojového záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. 

V PÚR ČR 2008 jsou vymezeny koridory pro dva samostatné záměry rychlostní silnici R52 a rychlostní silnici 
R55 včetně prověření záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. PÚR ČR 2008 tedy stanovila spojení JMK
s Vídní s použitím jak R52 tak R55. Je třeba připomenout, že ZÚR dle §36 odst. 4 stavebního zákona 
zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s PÚR ČR, která koordinuje tvorbu
a aktualizaci ZÚR. 

V souvislosti s úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní orgány v článku (109) PÚR ČR 2008 lze 
aplikovat rozsudek NSS č.j. 8 Ao 5/2010 – 149 ze dne 24.února 2011 v bodě [79] kde soud došel k závěru, že 
se jedná o úkol pro ústřední správní úřad, který opatří relevantní územně plánovací podklady. Teprve 
kladným výsledkem takového prověření by vznikl podklad, který by při další aktualizaci PÚR ČR již umožnil 
uložit konkrétní úkol orgánům územního plánování. 

ZÚR JMK prověřovaly jak záměr R52, a to ve dvou variantách, tak záměr R55 v úseku Břeclav – st. hranice ve 
třech variantách. Varianty rychlostní silnice R52 a R55 byly posouzeny a vyhodnoceny z hlediska dopravně 
inženýrských kritérií, předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky životního prostředí (pozn. u všech 
variant v úseku R55 Břeclav – st. hranice byl konstatován významný negativní vliv na lokality Natura 2000). 
Při vyhodnocování variant bylo postupováno v souladu se stavebním zákona což dokládá textová část 
vyhodnocení SEA zejména v kap. A.6, textová část Odůvodnění str. 49 a 59 a textová část HIA na str. 100
a 113.

K posouzení variant spojení Brna a Vídně Mgr. Volfa (2007) uvádíme, že toto posouzení je jedním z mnoha 
podkladů, které byly prověřeny v rámci zpracování 2. Návrhu ZÚR JMK. 

V souladu se stavebním zákonem je součástí 2. Návrhu ZÚR JMK Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území 
Natura 2000. Zpracovatelem dokumentace je autorizovaná osoba. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního 
zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci. Je nutno dodat, že jedním z autorizovaných hodnotitelů ZÚR JMK je Mgr. Ondřej Volf. 

Námitka č.2 ve znění: „Požadujeme, aby ZUR byla v souladu s Politikou územního rozvoje (PÚR). Pro R55 je 
nutné respektovat vymezení v čl. (109) PÚR. tj. Olomouc–Přerov a dále Napajedla–Uherské Hradiště–
Hodonín–Břeclav–hranice ČR (–Wien), tj. i R55 jako čtyřpruhový obchvat města Břeclavi.“, se zamítá.

Odůvodnění:

2. Návrh ZÚR JMK je v souladu s PÚR ČR 2008. PÚR ČR je novým nástrojem územního plánování, nezbytným 
pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a koncepcí celorepublikového významu, vycházejících
a podmiňovaných možnostmi území. PÚR ČR 2008 určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci 
úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména
s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. 
Účelem PÚR ČR je konkretizace v zákoně obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování s ohledem 
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na souvislosti a problémy v území, které svým významem a dosahem překračují pravomoci jednotlivých 
krajů, ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů. Zásady se nemohou odchýlit od řešení závazně 
stanoveného PÚR ČR (§ 31 odst. 4 stavebního zákona). Dokládá to i ustanovení § 39 odst. 3 stavebního 
zákona, ve kterém je výslovně uvedeno, že ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých 
bylo rozhodnuto při schválení PÚR, se nepřihlíží.

PÚR ČR 2008 v odstavci (106) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor pro 
rychlostní silnici R52 v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko (E461). Důvodem jeho vymezení 
je zkvalitnění silničního propojení Brno – Vídeň. Vazba na rakouskou silniční síť. Součást TEN-T. Koridor pro 
tuto rychlostní silnici je již přímo vymezen v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko bez 
jakýchkoliv úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady. 

Dále PÚR ČR 2008 v odstavci (109) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor 
pro rychlostní silnici R55 v úseku Olomouc – Přerov a dále Napajedla – Uherské Hradiště – Hodonín –
Břeclav – hranice ČR (- Wien). Důvodem je zajištění kvalitativně vyšší úrovně obsluhy území s vysokou 
koncentrací sídel a obyvatel. Součást TEN-T. Úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady je 
prověřit proveditelnost rozvojového záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. 

V PÚR ČR 2008 jsou vymezeny koridory pro dva samostatné záměry rychlostní silnici R52 a rychlostní silnici 
R55 včetně prověření záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. PÚR ČR 2008 tedy stanovila spojení JMK
s Vídní s použitím jak R52 tak R55. Je třeba připomenout, že ZÚR dle §36 odst. 4 stavebního zákona 
zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s PÚR ČR, která koordinuje tvorbu
a aktualizaci ZÚR. 

V souvislosti s úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní orgány v článku (109) PÚR ČR 2008 lze 
aplikovat rozsudek NSS č.j. 8 Ao 5/2010 – 149 ze dne 24.února 2011 v bodě [79] kde soud došel k závěru, že 
se jedná o úkol pro ústřední správní úřad, který opatří relevantní územně plánovací podklady. Teprve 
kladným výsledkem takového prověření by vznikl podklad, který by při další aktualizaci PÚR ČR již umožnil 
uložit konkrétní úkol orgánům územního plánování. 

ZÚR JMK prověřovaly jak záměr R52, a to ve dvou variantách, tak záměr R55 v úseku Břeclav – st. hranice ve 
třech variantách. Varianty rychlostní silnice R52 a R55 byly posouzeny a vyhodnoceny z hlediska dopravně 
inženýrských kritérií, předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky životního prostředí (pozn. u všech 
variant v úseku R55 Břeclav – st. hranice byl konstatován významný negativní vliv na lokality Natura 2000). 
Při vyhodnocování variant bylo postupováno v souladu se stavebním zákona což dokládá textová část 
vyhodnocení SEA zejména v kap. A.6, textová část Odůvodnění str. 49 a 59 a textová část HIA na str. 100
a 113.

Ve smyslu § 38 stavebního zákona posuzuje návrh ZÚR před jejich vydáním Ministerstvo pro místní rozvoj,
a to z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy
a mezinárodní závazky, a z hlediska souladu s PÚR ČR 2008. Ministerstvo pro místní rozvoj 2. Návrh ZÚR 
JMK posoudilo a závěrem svého stanoviska uvedlo cit.: „ZÚR JMK upřesňují rozvojové osy, oblasti a koridory 
dopravní a technické infrastruktury celostátního a mezinárodního významu uvedených v PÚR 2008. 
Koordinují využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy se sousedními kraji a mezinárodními 
závazky. Vycházejí z celorepublikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
a naplňují požadavky vyplývající z dalších úkolů pro územní plánování.“ Ministerstvo pro místní rozvoj tedy 
při posuzování neshledalo žádné nedostatky. 

Námitka č.3 ve znění: „Požadujeme, aby ZÚR byla v souladu s PÚR. Pro S8 je nutné respektovat vymezení
v čl. (117) PÚR, tj. Havlíčkův Brod–Jihlava–Znojmo–Hatě–hranice ČR/Rakousko (Wien), tj. i S8 musí být 
plnohodnotným obchvatem města Znojmo a v ZÚR tedy nemůže být zanesen místo toho průtah dnes již 
urbanizovaným územím Znojma včetně Znojma-Přímětice. Plnohodnotný obchvat musí být trasován až 
severně od Znojma-Přímětic, Kuchařovic a Suchohrdel.“, se zamítá.
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Odůvodnění:

Trasa silnice I/38 (dle PÚR ČR 2008 koridor kapacitní silnice S8) je řešena z územně plánovacího hlediska od 
roku 1994, kdy byly zahájeny práce na Územním plánu velkého územního celku okresu Znojmo. V prosinci 
2000 byl odevzdán koncept Územního plánu velkého územního celku okresu Znojmo, v tomto konceptu 
byla navržena variantně trasa silnice I/38. Jednou variantou byla trasa silnice I/38 podle vyhledávací studie 
zpracované firmou HBH Projekt spol. s r.o. Dále zpracovatel konceptu navrhl velkorysejší variantu vedení 
silnice pro vyšší kategorii, na této trase byly navrženy rovněž dílčí subvarianty v prostoru přechodu česko –
rakouské hranice. U velkorysejší varianty byl navržen i vzdálenější obchvat Znojma, severněji od Znojma se 
pak tato varianta dostávala do složitějších územních podmínek včetně toho, že nemohla být zkoordinována
s vyhledáním nové trasy na území sousedního kraje. 

Koncept územního plánu byl ve druhé polovině roku 2001 veřejnoprávně projednáván. Ministerstvo 
dopravy jako ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy zodpovědné za koncepce rozvoje dopravních 
sítí v rámci jednotlivých druhů dopravy, v rámci územně plánovací činnosti pak prosazuje rozvojové záměry 
státu na úseku dopravní infrastruktury do územně plánovací dokumentace. Ministerstvo dopravy uplatnilo 
ke konceptu řešení stanovisko k předloženým variantám silnice I/38 v tom smyslu, že nemůže souhlasit
s návrhem samoúčelného vedení silnice I/38 v území bez jakékoliv návaznosti na dopravně významné 
dopravní cesty a mimo kontakt s většími sídelními celky. Velkorysejší varianta byla vedena přes území 
přírodních parků Jevišovka a Rokytná, Ministerstvo dopravy ji posoudilo jako dopravně neodůvodněnou
a technicky nedoloženou. Přeložku silnice I/38 požadovalo převzít z dokumentace zajišťované Ředitelství 
silnic a dálnic (dále jen ŘSD ČR) a další případné varianty nesledovat. Rovněž ŘSD ČR se vyjádřilo ve stejném 
smyslu.

V následujících letech byl zpracován Generel dopravy Jihomoravského kraje, v němž bylo provedeno 
dopravně inženýrské posouzení základní silniční sítě Jihomoravského kraje ve variantách. Z provedených 
modelových zatížení a porovnání vyplynulo doporučení závazně sledovat a územně chránit silniční
a dálniční síť podle základní varianty, v níž je silnice I/38 charakterizována jako silnice I. třídy včetně 
„bližšího“ obchvatu Znojma. 

Stavba silnice I/38 Znojmo - obchvat je v souladu s Územním plánem města Znojma a obcí Dobšice, 
Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly (dále jen ÚPM Znojma) schváleným v roce 2000. Na I. 
stavbu – 2. etapu obchvatu bylo v roce 2006 vydáno stavební povolení a stavba byla zrealizována. 
S výjimkou úseku Znojmo – obchvat III. stavba – Hatě, který je navrhován jako směrově rozdělená silnice 
kategorie S 22,5/100, je zbývající část trasy navrhována jako dvoupruhová silnice kategorie S 11,5/100. 
Svými technickými parametry plně vyhoví kategorii S 11,5/90 dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
a to včetně řešení křižovatek, které budou na celém tahu proto řešeny jako mimoúrovňové. 

Záměr stavby tak, jak byl od svého počátku vytvářen a formulován, byl tedy následně vyprojektován, 
projednán a v některých částech povolen a následně i proveden. Na celý tento proces byly vynaloženy 
značné finanční prostředky, které by byly v případě odstoupení od realizace v této fázi projektu zmařeny. K 
takovému zásahu nelze přistoupit pouze na základě subjektivního hodnocení jednotlivců, kteří jsou 
navrhovaným řešením dotčeni, ale na základě relevantních podkladů, které by doložily opodstatněnost 
námitek stěžovatelů. Případnou změnu trasování předmětné stavby, vzhledem k částečné realizaci projektu
a již probíhajícím navazujícím řízením, by musel iniciovat investor stavby Ministerstvo dopravy nebo město 
Znojmo.

Ze strany města Znojma a rovněž ze strany Ministerstva dopravy, jako ústředního orgánu státní správy ve 
věcech dopravy nebyly v rámci veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK uplatněny žádné požadavky 
týkající se změny trasování obchvatu města Znojma oproti trase, která je schválena v ÚPM Znojma.

Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 06.05.2011 vydaným pod zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma k požadavku 
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na nové vyhledání trasy obchvatu Znojma uvedl, že záměr je v souladu s PÚR ČR 2008, je veden pod S8 
(117). Obchvat Znojma je dlouhodobě připravován, nesouhlasíme s návrhem vyhledávání nové trasy.

Námitka č.4 ve znění: „Požadujeme vypuštění JV, .J a JZ tangenty města Brna. Jedná se o záměr koridorů 
dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu, které svým významem 
přesahují území jednoho kraje. V prvním Zadání ZÚR pořizovatel ZÚR jasně uvedl, že na tyto tangenty 
by měla být převedena dálnice Dl, t j .  nejdůležitější dálnice v ČR. ZÚR musí být uvedena do 
souladu s PÚR, kde tyto tangenty nejsou uvedeny mezi dopravními koridory.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Jihozápadní tangenta (dále jen JZT), Jižní tangenta (dále jen JT) a Jihovýchodní tangenta (dále jen JVT) jsou 
součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol pro územní plánování 
stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit územní podmínky pro řešení 
dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti s rozvojem komerční zóny Brno-jih“.

V ZÚR JMK prověřené a vymezené koridory JZT, JT a JVT napadené podatelem, jsou dlouhodobými záměry, 
které prověřila řada územně plánovacích podkladů, zejména Generel dopravy Jihomoravského kraje, 
Územní prognóza Jihomoravského kraje, Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, Územní studie 
aglomeračních vazeb města Brna, Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje. 

V námitce je uplatněno znění Zadání ZÚR JMK schválené roku 2007, které je v současné době není 
relevantní, neboť pro zpracování ZÚR JMK je relevantní Zadání ZÚR JMK schválené ZJMK dne 25.02.2010, ve 
kterém není předmětný pokyn obsažen. 

Námitka č.5 ve znění: „Přístup k posuzování dopadu ZUR na veřejné zdraví prezentovaný v části HIA je 
principiálně chybný. Cílem posuzování není a nemůže být porovnání variant bez prvotního stupně hodnocení, 
kdy nejprve musí být aplikována vylučující kritéria, tj. zákaz umisťování nových zdrojů znečištění do oblastí, 
kde jsou v době pořizování ZÚR prokazatelně překročeny zákonné hygienické limity. Správnou formulací je 
tvrzení na str. 37 HIA, kde se uvádí, že ,,Pro lokality, dotčené novou výstavbou silnic a železnic obecně platí, 
že z definice nelze připustit vznik nepřijatelné úrovně rizika ani u malé části obyvatel ve prospěch celku.". 
Tato formulace se blíží formulaci, která vyplývá z ústavního práva jednotlivce na příznivé životní prostředí. 
Této formulace se posouzení HIA ale nedrží, protože porovnává varianty bez respektování výše 
specifikovaných vylučujících kritérií a protizákonně doporučuje varianty, v rámci nichž existují úseky s již 
existujícím a zdokumentovaným překročením zákonných hygienických limitů.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority 
územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. Udržitelný 
rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti 
či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešením území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad expozice, 
charakterizace rizika atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí být 
provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení).
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Zpracovatelem dokumentace HIA je držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na 
veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska 
ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

KHS JmK ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 
2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21058/2011 nesouhlasí s konstatováním, že
„přístup k posuzování dopadu ZÚR na veřejné zdraví prezentovaný v části HIA je principiálně chybný“ a že 
„posouzení HIA protizákonně doporučuje varianty, v rámci nichž existují úseky s již existujícím
a zdokumentovaným překročením zákonných hygienických limitů“.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy.

V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině.

Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, 
že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. 

Pro posouzení KHS JmK je zásadní, že zpracovatel HIA ve svém závěru na základě hodnocení nevyloučil 
žádnou z posuzovaných variant, současně však upozornil na potenciální problémy související s ochranou 
veřejného zdraví.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze



508

v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že v případě staveb souvisejících s vymezením koridorů nebo ploch v ZÚR JMK, 
lze tyto stavby do území umisťovat pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu s tím, že 
dle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona jsou v rámci řízení o umístění staveb jedním z podkladů 
závazná stanoviska dotčených orgánů.“

Námitka č.6 ve znění: „Posouzení HIA nepřípustně ignoruje známé hodnoty překročení hygienických limitů. 
Dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. je pro průměrné 24hodinové koncentrace PMIO stanoven imisní limit, 
který má hodnotu 50µg*m-3. Tato koncentrace může být za kalendářní rok překročena maximálně 35x. 
Tento závazný zákonný indikátor – imisní limit – je v HIA praktický ignorován.1 

1Jediná zmínka o 24 hod. průměrech je na str. 5 HIA a na obr. 2 v HIA. Tuto je naprosto nedostatečné. Schází 
informace o zátěži PM10 podél Dl smírem k západu (oblast Troubska, Ostopovic, atd.), což je společně
s prostorem Brna-Bosonohy oblastí naprosto klíčovou z hlediska „doporučovaných" nových záměrů R43, JZ 
tangenty, mimoúrovňové křižovatky Dl×R43×JZ tangenta. Toto je naprosto zásadní opomenutí, které vede
k nesprávnosti celé dopravní koncepce v ZÚR JMK.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Obecně k problematice dopadů na veřejné zdraví uvádíme, že účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, 
které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje
a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. 
„Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“ je zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK 
na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí 
se odehrává ve strategické rovině. Vlastní vyhodnocení se zabývalo celkovým řešení území z pohledu cílů 
ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, 
které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality ovzduší
a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

KHS JmK ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 
2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21058/2011 nesouhlasí s konstatováním, že
„Posouzení HIA nepřípustně ignoruje známé hodnoty překročení zákonných hygienických limitů“.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy.

KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň kvality ovzduší v době realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. 
technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
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záměrů. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, 
případně jiná opatření, budou požadavky stanovené v oblasti ochrany veřejného zdraví splněny.

Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.“

Námitka č.7 ve znění: „Krajská hygienická stanice ve svém „Postupu hodnoceni vlivu na veřejné zdraví pro 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje" z 26.3.2010 požadovala „U hluku bude do hodnocení 
zapracována skutečnost, že realizace záměru je nepřípustná v případě, že by došlo k překročení limitu. 
Hladina hluku u nejbližší zástavby u nového záměru tak může být nejvýše na úrovni limitů". Tento postup je 
nepochybně analogicky nutné aplikovat i pro škodliviny v ovzduší a pak je požadavek formulovatelný např. 
pro PM10 jako „U znečištění ovzduší bude do hodnocení zapracována skutečnost, že realizace zaměru je 
nepřípustná v případě, že by došlo k překročení limitu. Koncentrace škodlivin a jejich frekvence výskytu 
nadlimitních stavů u nejbližší zástavby u nového záměru tak může být nejvýše na úrovni limitu". Toto nebylo
v HIA provedeno např. z hlediska 24 hod průměrů PM10 a jejich limitního počtu výskytů v roce (tj. 35x).“, se 
zamítá.

Odůvodnění:

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21058/2011 uvedla cit.: 
„Připomínku bere KHS JmK na vědomí s tím, že požadavek KHS JmK na formulaci do ZÚR JMK…“do 
hodnocení bude zapracována skutečnost, že realizace záměru je nepřípustná v případě, že by došlo
k přeročení limitu. Hladina hluku u nejbližší zástavby u nového záměru tak může být nejvýše na úrovni 
limitů“. … byl pouze deklaratorní. Analogicky totéž platí pro limity znečištění ovzduší. KHS JmK nepovažuje 
absenci takového textu ve fázi ZÚR za významnou, neboť pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví
a vlivů na životní prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. jsou údaje
o plnění limitů nezbytné až pří projednávání konkrétního záměru s tím, že dle ustanovení § 3 zákona
č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto. Navíc 
zákon č. 258/2000 Sb. ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu nespecifikují požadavky na zpracování 
HIA.“

Námitka č.8 ve znění: „Posouzení HIA ignoruje, že v oblasti jižní části města Brna a přilehlých obcích jsou 
dlouhodobě překračované hygienické limity prašnosti, specificky roční povolený počet překročení 24 hod 
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průměrů PM10 (viz níže a viz příloha). Tyto urbanizované útvary leží v oblasti, pro kterou jsou dle 
publikované informace ČHMÚ reprezentativní data ze stanice Brno-Tuřany („Reprezentativnost: oblastní 
měřítko – městské nebo venkov (4 – 50 km/“, Dr. Škeřil, www.chmi.cz). Tedy pokud data ze stanice Brno-
Tuřany dokládají roční překročení maximálního povoleného počtu 35 překročení 24 hod průměrů 
koncentrací PM10, pak z hlediska PM10 v této oblasti nemůže být umístěn nový zdroj znečištění. Je 
nesporné, že tato oblast, pro kterou jsou data stanice Brno-Tuřany reprezentativní, zahrnují nejen obce
v těsné blízkosti Brna-Tuřan (jako např. Šlapanice vzdálené cca 2–3 km, Ponětovice, Kobylnice, cca 3,5 km, 
Jiříkovice 5 km, Modřice, Blažovice, Rebešovice 6–7 km, Želešice, Moravany, Nebovidy 8–10 km), ale 
zahrnují i městskou část Brno-Bosonohy a obce Troubsko a Ostopovicc ve vzdálenosti 11–13 km. Je to 
potvrzeno i vysokou mírou korelace mezi údaji stanice Brno-Tuřany a stanice Brno-Bohunice (Lány) a stanicí 
provozovanou v Brně-Bosonohách, Tímto jsou definovány oblasti zatížené hygienickými závadami, a tedy 
limity využití území. Je velmi závažnou chybou Návrhu ZÚR, že toto ignoroval a také těžkou vadou HIA, že 
tyto informace neuvedla.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Tento bod odůvodnění námitky se vztahuje k situaci obyvatel jižně Brna, podatelem není specifikováno 
dotčení správního území jednotlivých obcí. Lze vyjít z předpokladu, že podatel vztahuje argumentaci
k městským částem Statutáního města Brna v jeho jižní části, tedy Brno – Bosonohy Brno – Chrlice a Brno -
Tuřany, a ke všem obcím ležícím jižně Brna, tedy Modřice, Moravany, Nebovidy, Ostopovice, Želešice, 
Šlapanice, Ponětovice. K argumentaci podatele, která se vztahuje k hodnocení vlivů záměrů a koncepce na 
životní prostředí v dokumentaci Posouzení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (dále jen SEA) a k hodnocení 
vlivů na obyvatelstvo v dokumentaci Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA) uvádíme: Závěry SEA
a HIA vyplývají jednak z podrobnosti ZÚR JMK, kdy jsou hodnoceny koridory a plochy, a jednak
z předpokladu, že je zapotřebí brát v úvahu nejen vlivy jednotlivých záměrů, ale i jejich kumulativní 
působení a vlivy dopravního systému ve stávajícím stavu. Kumulace záměrů v území obcí Ostopovice, 
Modřice, Šlapanice, Ponětovice a městské části Brno – Bosonohy je zohledněna v odůvodnění námitky č. 9. 
Pro ostatní dotčené obce: Želešice - s ohledem na to, že koridor JZT se k. ú. Želešice dotýká jen okrajově 
(v místech východně od obce), nepředpokládají se negativní vlivy ZÚR JMK na obytné území obce Želešice 
přesahující povolené limity. Moravany a Nebovidy - s ohledem na to, že je v k. ú. Nebovidy trasa JZT řešena
v tunelovém úseku v délce 290 m (ležícím západně od obce Moravany), nepředpokládají se negativní vlivy 
ZÚR JMK na obytné území obcí Nebovidy a Moravany přesahující povolené limity. 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21058/2011 nesouhlasí
s konstatováním, že „je těžkou vadou HIA, že tyto informace neuvedla“ – tj. informace uvedené v textu 
námitky související s úrovní kvality ovzduší.“.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy.

Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA.

KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň kvality ovzduší v době realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. 
technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměrů. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, 
případně jiná opatření, budou požadavky stanovené v oblasti ochrany veřejného zdraví splněny.

Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
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stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti 
na stávající stav životního prostředí v dotčeném území.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.

Dále KHS JmK uvádí, že v případě staveb souvisejících s vymezením koridorů nebo ploch v ZÚR JMK, lze tyto 
stavby do území umisťovat pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu s tím, že dle 
ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona jsou v rámci řízení o umístění staveb jedním z podkladů závazná 
stanoviska dotčených orgánů.“

Námitka č.9 ve znění: „Z výše dokumentovaného vyplývá, že do oblasti Brna-Bosonoh a Troubska nemůže 
být situován nový zdroj znečištění, tj. mimoúrovňová křižovatka DlxR43xJZ tangenta a nemůže zde být 
situován nový zdroj znečištění, tj. R43. Stejně tak ze stejných důvodů nelze v Modřících situovat 
mimoúrovňovou křižovatku R52xJZxJ tangenta a nelze navrhovat nový záměr, který by systémově přivedl do 
Modříc a okolí další tranzitní dálkovou dopravu, tj. nelze navrhovat záměr napojení Brna a Vídně přes 
Mikulov. Ze stejných důvodů nelze situovat mimoúrovňovou křižovatku DlxJV tangenta do prostoru Jiříkovic-
Tvarožná-Blažovice-Holubice. Tím je také vylučovacími kritérii nutno vyloučit i nové záměry JZ, J a JV 
tangenty, R43 v tzv. bystrcké trase a napojení Brna a Vídně přes Mikulov. Tyto nové záměry vyloučené již 
vylučovacími kritérii nesmí být dále porovnávány s jinými záměry dopravních staveb, jak to nesprávně činí 
jak návrh ZÚR, tak i HIA.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Situací v lokalitách, které se týkají předmětných MÚK se v rámci řešení ZÚR JMK zabývala dokumentace HIA
v kap. 4.4.15. a v kap. 5. Z uvedených částí HIA vyplývá, že:

1. Lokalita Šlapanicka a lokalita Bosonohy-Troubsko-Ostopovice, ve které se nachází navrhovaná MÚK 
Bosonohy, byly v ZÚR JMK identifikovány jako lokality s výraznou kumulací záměrů v území. HIA 
požaduje situaci řešit samostatnou studií (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při 
realizaci všech záměrů, další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného 
zdraví. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že by měla být 
zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná 
nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající 
ze závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci 
všech rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR 
JMK u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro 
rozhodování o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla 
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uvedena). Pořizovatel je oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii
v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ 
JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její 
zpracování stanoví ZÚR JMK. 

2. Pro oblast Modřic využila HIA již vypracovanou souhrnnou územní studii obsahující rozptylovou studii, 
hlukovou studii a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví. Uvedená studie umožnila nalézt nejvhodnější 
řešení nejen z hlediska vlivů nových záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví, nýbrž i z hlediska vlivů 
stávajících na obytnou zástavbu v rámci ZÚR JMK.

Problematiky mimoúrovňové křižovatky Tvarožná (v námitce podatele označené jako mimiúrovňová 
křižovatka D1xJV tangenta – dále jen MÚK Tvarožná) se od předchozích dvou mimoúrovňových křižovatek 
odlišuje především v tom, že se jedná o územní rezervu. Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 
stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, 
vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití. Dále mohou 
vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být 
měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití, tzv. „územní 
rezervy“. Ve smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ je v článku (192) vymezena JVT –
kapacitní (nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná i MÚK Tvarožná.

V ZÚR JMK není vymezován koridor pro realizaci záměru JVT – kapacitní (nekategorizované) spojení 
Šlapanice – MÚK Tvarožná a MÚK Tvarožná (na základě kterého by mohlo dojít k realizaci stavby), ale je 
vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, aby zde byly realizovány záměry 
znemožňující či ztěžující případné budoucí využití výše uvedené záměry. 

V rámci projednání ZÚR se vyhodnocují všechny známé a relevantní varianty záměrů, které jsou 
vyhodnoceny v souladu se stavebním zákonem. V žádném případě nelze předjímat či jinak redukovat výběr 
variant na základě v námitce uváděných tzv. „vylučovacích kritérií“. Tento postup by nebyl v souladu se 
stavebním zákonem. Žádné známé varianty záměrů nebyly vyloučeny viz dokumentace SEA a HIA. 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21058/2011 nesouhlasí
s předmětem bodu námitky, tj. nemožností „situovat“ vyjmenované nové zdroje znečištění do uvedených 
lokalit a s konstatováním, že „nové záměry vyloučené již vylučovacími kriterii nesmí být dále porovnávány
s jinými záměry dopravních staveb“.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy. 

Dále KHS JmK uvádí, že zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují 
požadavky na zpracování HIA a že vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování 
HIA, bylo dohodnuto na základě jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. 
zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení 
vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné 
až v navazujících řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za 
dostatečné.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že v případě staveb souvisejících s vymezením koridorů nebo ploch v ZÚR JMK, 
lze tyto stavby do území umisťovat pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu s tím, že 
dle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona jsou v rámci řízení o umístění staveb jedním z podkladů 
závazná stanoviska dotčených orgánů.
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Dále KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší v době realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně –
technických resp. technologických řešení konkrétních záměrů a záměrů souvisejících, případně jiných 
parametrů disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek 
respektujících technické, organizační, případně jiná opatření, budou požadavky stanovené v oblasti ochrany 
veřejného zdraví splněny.

Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti 
na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.

Námitka č.10 ve znění: „Pro oblast s překročenými hygienickými limity je naopak nutné v rámci ZÚR 
navrhovat nápravná územně plánovací opatření. Tato opatření jsou známa a jsou reálná, ale jsou v Návrhu 
ZÚR v tomto kontextu zcela ignorována.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Stavebním zákonem není uložena žádná povinnost stanovovat v rámci pořizování ZÚR v námitce blíže 
nespecifikovaná „nápravná územně plánovací opatření“. Ve stavebním zákoně není tento pojem používán. 
Požadavek na navrhování „nápravných územně plánovacích opatření“ je tedy neoprávněný.

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 uvedla, že bod 
námitky související s navrhováním nápravných územně plánovacích opatření se přímo nedotýká 
kompetencí KHS JmK, které jsou jí v rámci projednání ZÚR zákonem č. 258/2000 Sb. svěřeny s tím, že 
překročení hygienických limitů hluku je ze strany KHS JmK řešeno v dikci ustanovení § 31 odst. 1 zákona
č. 258/2000 Sb. a problematika stávající zátěže dalších složek životního prostředí je řešena věcně a místně 
příslušnými orgány veřejné správy.

Námitka č.11 ve znění: „Ze stejných důvodů je nepřípustné plánování nové kapacitní silnice přes oblast 
města Znojma, tj. je nepřípustné za „obchvat" města Znojma v ZÚR prohlašovat nově částečně realizovaný 
„průtah" Znojmem.“, se zamítá.
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Odůvodnění:

Záměr přeložky silnice I. třídy I/38 Blížkovice (hranice kraje) – Znojmo – Hatě – hranice ČR/Rakousko (jehož 
součástí je obchvat Znojma) jako součást koncepčního řešení byl vyhodnocen v rámci Vyhodnocení vlivů 
ZÚR JMK na životní prostředí (dokumentace SEA). V kap. A.10.5 „Hodnocení ploch a koridorů“ a v tabulkové 
části je z hlediska vlivů na ovzduší a obyvatelstvo (hluková zátěž) záměr hodnocen jako záměr pozitivní, 
umožňující nová propojení ve stávající dopravní síti, který přispěje k odklonění tranzitní dopravy mimo 
obytnou zástavbu. Z hlediska ovzduší nebyl shledán žádný překryv s oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
Jako pozitivní je uváděno snížení emisní zátěže z dopravy v centrech dotčených obcí. Dále je ve 
vyhodnocení připuštěno, že záměr bude novým zdrojem zátěže v okrajové části Znojma. Závěrem je pak 
uvedeno, že vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení opatření, tj. při upřesnění vymezení 
koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a v dalších fázích 
projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost mimo jiné minimalizaci vlivů hlukové zátěže na 
kvalitu obytného prostředí dotčených sídel. 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21058/2011 uvedla, že
nesouhlasí s částí námitky, že je z důvodů vyplývajících z bodu námitky „nepřípustné plánování nové 
kapacitní silnice přes oblast města Znojmo“.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy. 

Předně KHS JmK uvádí, že v případě staveb souvisejících s vymezením koridorů nebo ploch v ZÚR JMK, lze 
tyto stavby do území umisťovat pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu s tím, že 
dle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona jsou v rámci řízení o umístění staveb jedním z podkladů 
závazná stanoviska dotčených orgánů.

Dále KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší v době realizace záměru, nelze předjímat možnosti stavebně –
technických resp. technologických řešení konkrétního záměru, případně jiných parametrů disponibilních
v době realizace záměru. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, 
organizační, případně jiná opatření, budou požadavky stanovené v oblasti ochrany veřejného zdraví splněny.

Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.



515

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.“

Námitka č.12 ve znění: „Z nových záměrů na území JMK je tedy přípustné porovnávat pouze ty varianty, 
které nebyly vyloučeny vylučovacími kritérii.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority 
územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. Udržitelný 
rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti 
či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí ve všech 
případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. 
Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové 
superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení územím z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad expozice, 
charakterizace rizika atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí být 
provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 

Zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení 
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního 
zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

Dokumentace SEA vyhodnotila přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní 
prostředí, dokumentace HIA z hlediska vlivů na veřejné zdraví. Pro porovnání variant záměrů byla využita 
kritéria a podmínky pro rozhodování, zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území. Na 
základě výsledků porovnání variant byla následně u jednotlivých záměrů vybrána výsledná varianta. 
Informace o porovnání variant jednotlivých záměrů je uvedena v textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR 
JMK. 

V rámci projednání ZÚR se vyhodnocují všechny známé a relevantní varianty záměrů, které jsou 
vyhodnoceny v souladu se stavebním zákonem (viz výše). V žádném případě nelze předjímat či jinak 
redukovat výběr variant na základě v námitce uváděných tzv. „vylučovacích kritérií“. Tento postup by nebyl
v souladu se stavebním zákonem. 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21058/2011 uvedla, že
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v případě, kdy se bod námitky vztahuje k problematice ochrany veřejného zdraví, KHS JmK s bodem námitky 
nesouhlasí.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Pokud má autor námitky jako vylučovací kriterium na mysli stávající zátěž území, podotýká KHS JmK, že 
touto problematikou se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy. 

V návaznosti na předmět připomínky související s „přípustností“ porovnávat pouze ty varianty, které nebyly 
vyloučeny vylučovacími kriterii, odkazuje KHS JmK na cíle územního plánování vyplývající z § 18 stavebního 
zákona, a to zejména z jeho odstavce 1, tj. vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích.

ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné, jak je uvedeno výše, až v navazujících řízeních, 
kdy jsou známy technické parametry záměru. 

Dále KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň zátěž území v době realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. 
technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměru. 

Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. Současně 
musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se posuzování vlivů 
na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, pokud se tak 
stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast 
posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.“

Námitka č.13 ve znění: „„Bystrcká" trasa R43 je vyloučena, neboť je navrhována přes oblast s dlouhodobým 
(po mnoho let) překračováním hygienických limitů v MČ Brno-Bosonohy, a to jak limitů prašnosti, tak limitů 
hlučnosti.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých možných konkrétních a účinných opatření
k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. 
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Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (dále jen 
„HIA“), které se zabývá vlivem této územně plánovací dokumentace na obyvatelstvo – veřejné zdraví, je 
zpracováno jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (dále jen „SEA“). 
Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině.

V této dokumentaci bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
(které je dotčeno mj. i záměrem silnice R43 ve variantě „Bystrcké“) vyhodnoceno jako jedna z lokalit
s výraznou kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), která zde bude spojena s poměrně významným 
imisním a hlukovým zatížením obyvatel. HIA doporučuje, aby byla vypracována podrobná akustická
a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak (v součinnosti s orgánem ochrany veřejného 
zdraví) návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti. Výstupy z tohoto rezortního podkladu by 
měly být zohledněny v podrobnějším územně plánovacím podkladu, kterým je územní studie ve smyslu § 30 
stavebního zákona, a to v podrobnosti, která není a ani nemůže být předmětem řešení ZÚR JMK.

Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že by měla být zpracována 
územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná nezbytnost zpracování 
územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je 
tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech rozvojových záměrů
v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit
s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách
v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn
v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací 
dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat 
zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

Střet záměrů v předmětné lokalitě lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu 
včetně návrhu opatření. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro 
veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je
z hlediska zátěže příznivější.

V případě, že by se v navazujících řízeních nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související
s realizací konkrétních záměrů, která by rizika snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace 
ZÚR JMK záměr přehodnotit.

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21058/2011 uvedla, že 
nesouhlasí s bodem námitky souvisejícím s „vyloučením „Bystrcké“ trasy R43“ z důvodů uvedených v bodě 
námitky.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Problematika stávající zátěže území je řešena věcně a místně příslušnými orgány veřejné správy.

ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné, jak je uvedeno výše, až v navazujících řízeních, 
kdy jsou známy technické parametry záměru. 

Dále KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň zátěž území v době realizace záměru, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. 
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technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměru. 

Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.

Dále KHS JmK uvádí, že k dané problematice zátěže městské části Brno – Bosonohy směřuje podmínka č. 2, 
stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 
2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20. 7. 2010 vydaného pod číslem jednacím 
6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu BM/33103/2010/odb_HOK, dle níž KHS JmK v rámci územně 
plánovací činnosti Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 
písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území (dále také „2. Vyhodnocení vlivů“) a 
z přílohy č. 3 této části, tj. HIA.

Podmínka reflektovala na skutečnost, že Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracované společností ATEM –
Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, IČ 27181278, mj. pro lokalitu 
Bosonohy – Troubsko – Ostopovice“ doporučila, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová 
studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví –
návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu 
měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ustanovení § 30 stavebního zákona.

Závěrem KHS JmK uvádí, že v případě staveb souvisejících s vymezením koridorů nebo ploch v ZÚR JMK, lze 
tyto stavby do území umisťovat pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu s tím, že 
dle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona jsou v rámci řízení o umístění staveb jedním z podkladů 
závazná stanoviska dotčených orgánů.“

Námitka č.14 ve znění: „Tedy nejen emise a překračování limitů z tohoto hlediska, ale i překračování limitů 
hlučnosti vylučují z jakéhokoliv posuzování mimoúrovňovou křižovatku DlxR43xJZ tangenta v prostoru Brno-
Bosonohy a Troubsko. Tím je také vyloučena i JZ tangenta Troubsko – Modříce a R43 v Bystrcké trase.“, se 
zamítá.
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Odůvodnění: 

Situací v lokalitě, které se týká předmětná MÚK se v rámci řešení ZÚR JMK zabývala dokumentace HIA
v kap. 4.4.15. a v kap. 5. Z uvedených částí HIA vyplývá, že lokalita Bosonohy-Troubsko-Ostopovice, ve které 
se nachází obec Ostopovice, byla v ZÚR JMK identifikována jako lokalita s výraznou kumulací záměrů
v území. HIA požaduje situaci řešit samostatnou studií (oborový podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž 
při realizaci všech záměrů, další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného 
zdraví. MÚK Bosonohy lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu včetně 
návrhu opatření, v podrobnosti, která však není a ani nemůže být předmětem řešení ZÚR JMK ve smyslu 
stavebního zákona. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že by 
měla být zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná 
nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze 
závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech 
rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK
u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je 
oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně 
plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud to bude 
nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK.

Námitka č.15 ve znění: „Překročení hlukových limitů v oblastí Modřic a navrhované jižní tangenty jsou také 
známá, a proto je vyloučen jak záměr mimoúrovňové křižovatky JZ tangenta×R52×J-tangenta a současně 
zatížení oblasti jihu Brna zatažení tranzitní dopravy od Vídně do tohoto prostoru, tedy je vyloučen i záměr 
R52 Mikulov – Pohořelice.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Situací v lokalitě, které se týká předmětná MÚK se v rámci řešení ZÚR JMK zabývala dokumentace HIA
v kap. 4.4.15. a v kap. 5. Z uvedených částí HIA vyplývá, že pro oblast Modřic využila HIA již vypracovanou 
souhrnnou územní studii obsahující rozptylovou studii, hlukovou studii a vyhodnocení vlivů na veřejné 
zdraví. Uvedená studie umožnila nalézt nejvhodnější řešení nejen z hlediska vlivů nových záměrů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, nýbrž i z hlediska vlivů stávajících na obytnou zástavbu v rámci ZÚR JMK.

Námitka č.16 ve znění: „Pro trasu R55 nebyla posouzena varianta navrhovaná mimo ptačí oblast (Děti 
Země, ing. Kalčík). Došlo k pochybení, které je nutné napravit. Není se ani možné odvolávat na EIA, nejen 
proto, že EIA musí následovat po SEA, ale i proto, že uvedená varianta nebyla ani v prováděné EIA 
posouzena.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R55 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny sledované varianty. V 
2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R55 řešena
v prvním úseku Moravský Písek/Veselí nad Moravou (hranice kraje) - Rohatec ve dvou variantách, ve 
variantě „ŘSD“ a ve variantě „Alternativní trasa“. Varianta „Alternativní trasa“ byla navrhována mimo ptačí 
oblast. Není tedy pravdou, že nebyla posouzena varianta mimo ptačí oblast. Informace o porovnání variant 
rychlostní silnice R55 je uvedena na str. 57 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK. Pro úplnost je 
třeba uvést, že zákon o posuzování vlivů na životní prostředí nestanoví přednostní postup zpracování SEA 
před dokumentací EIA. Problematika posuzování jednotlivých variant záměrů v procesu EIA není 
předmětem ZÚR jakožto koncepce, která podléhá strategickému posouzení vlivů. 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21058/2011 uvedla, že
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z hlediska ochrany veřejného zdraví nesouhlasí s tím, že došlo k pochybení tím, že pro trasu R55 nebyla 
posouzena varianta navrhovaná mimo ptačí oblast (Děti Země, ing. Kalčík).

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Účelem realizace R55 má být odvedení těžké tranzitní dopravy z intravilánu obcí, kterými v současné době 
prochází stávající komunikace I/55, a následně podstatné snížení resp. minimalizace zátěže související
s dopravou po předmětné komunikaci pro obyvatelstvo dotčených sídel.

Je nutno zdůraznit, že stabilizace trasy v souvisejícím území byla řešena od r. 1988, kdy byla 
Dopravoprojektem Brno zpracována vyhledávací studie „Přeložka silnice I/55 Hodonín – Uherské Hradiště“. 
Koridor pro komunikaci R55 je vymezen resp. chráněn v územním plánu velkého územního celku okresu 
Hodonín, který byl projednáván rovněž od r. 1988 a jehož návrh byl schválen usnesením vlády ČR č. 187 ze 
dne 19.3.1998 (závazná část byla vyhlášena nařízením vlády ČR č. 144/1998 Sb. ze dne 19.3.1998). Ptačí 
oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví byla vymezena až následně nařízením vlády 21/2005 Sb. 

Provoz na stávající komunikaci I/55 v současné době zatěžuje v noční době stovky obyvatel nadlimitním 
hlukem (hlukem nad úrovní LAeg,T = 60 dB pro starou hlukovou zátěž v noční době) s tím, že situace je řešena
v dikci ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. V současné době jsou identifikovány nadlimitně 
zatížené objekty a stanoveny počty dotčených obyvatel s tím, že vzhledem k situování objektů v těsné 
blízkosti komunikace nelze provést ochranu formou protihlukových stěn. Z tohoto důvodu se předpokládá 
realizace individuálních opatření na objektech (výměna oken).

S ohledem na dostupné informace a praktické poznatky dané situace lze předpokládat dostatečnou úroveň 
protihlukových opatření vzhledem ke stávajícímu stavu resp. stávající intenzitě dopravy. Je však nutno 
přihlédnout k faktu, že úseky rychlostní silnice R55 (případně úseky jiných komunikací na R55 navazující) 
situované na severnějších částech území ČR již jsou nebo budou realizovány. V tom případě se s určitou 
pravděpodobností zvýší intenzita dopravy v nadregionální úrovni ve směru sever – jih a naopak a situace 
povede k výraznému zvýšení hlukové zátěže.

V současné době nelze i při prostém zobecnění teoretických prognostických odhadů vyloučit, že z hlediska 
ochrany veřejného zdraví resp. z hlediska potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou 
souvisejícím rizikovým faktorům, nebude akceptovatelná situace, kdy stávající komunikace I/55 bude 
napojena na nově realizované úseky R55, a tudíž intenzita dopravy na této komunikaci bude adekvátní 
intenzitě na R55.

V rámci posuzování záměru dle z.č. 100/2001 Sb. byl kladen důraz na nutnost respektování hlediska ochrany 
veřejného zdraví s ohledem na stávající zátěž obyvatel sídel přilehlých ke komunikaci I/55..

Nové skutečnosti, které by ve svém důsledku vedly k oddálení realizace předmětných úseků R55 je nutno
s ohledem na prognózy nárůstu intenzity dopravy v následujících letech jednoznačně vyhodnotit jako příčinu 
prokazatelně negativního vlivu na ochranu veřejného zdraví.“

Námitka č.17 ve znění: „Pro oblast Rohatec – Břeclav – obchvat Břeclavi – státní hranice s Rakouskem 
nebylo posouzeno plynulé napojení R55 východně od D2 na obchvat Břeclavi s mimoúrovňovou křižovatkou 
D2×R55 jižně od centra Břeclavi, přičemž tato varianta je pořizovateli ZÚR minimálně v koncepční rovině 
známa ze studie ing. Kalčíka (2007) a studie HBH Projekt (2008).“, se zamítá.

Odůvodnění:

V 2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R55 řešena ve 
třetím úseku Hrušky – Břeclav (D2)/hranice ČR/Rakousko ve třech variantách, ve variantě „Obchvatová – 3-
HBH“, „Jihovýchodní – 4-HBH“ a „ŘSD“. Všechny varianty plynule navazují na rychlostní silnice R55. Varianta 
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„Obchvatová – 3-HBH“ vychází od MÚK Hrušky a vytváří křižovatkový uzel s dálnicí D2. Varianta 
„Jihovýchodní – 4-HBH“ vychází z odsunuté polohy MÚK Hrušky a vytváří křižovatkový uzel s dálnicí D2. 
Varianta „ŘSD“ vychází od MÚK Hrušky a ukončena je na dálnici D2 ve stávající MÚK Břeclav (D2). Následně 
plynule navazuje na dvoupruhový obchvat Břeclavi. Tvrzení o neposouzení plynulého napojení na R55 je 
nepravdivé a námitka je tedy neoprávněná.

Námitka č.18 ve znění: „Vedení VRT je posouzeno naprosto nedostatečně, a to nejen západně od Brna. ale
i v prostoru od Brna k hranici s Rakouskem.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Záměr VRT je obsažen v platné Politice územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR), schválené 
usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009. Dle § 31 odst. 4 stavebního zákona je PÚR 
závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro 
rozhodování v území. Protože v souladu s ust. § 39 odst. 3 stavebního zákona ke stanoviskům, námitkám
a připomínkám, ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje, se nepřihlíží, 
nelze koridoru VRT ze ZÚR JMK vypustit; požadavek na vypuštění směřuje proti záměru, o němž bylo 
rozhodnuto při schvalování usnesení vlády České republiky č. 929 o PÚR. ZÚR JMK prověřily v rozsahu svých 
pravomocí reálnost a proveditelnost záměru, vymezily pro záměr koridor územní rezervy, přičemž 
vyhodnotily jeho možné vlivy na udržitelný rozvoj území v zákonem požadovaném rozsahu. 

Vzhledem k vymezení navrhovaných koridorů VRT podél stávajících velmi dopravně vytížených silnic, lze 
předpokládat, že se na železnici přesune nezanedbatelná část individuální přepravy osob. V důsledku toho 
pak dojde ke snížení imisní a hlukové zátěže v okolí stávajících dopravních tahů. Z těchto důvodů jsou 
záměry z oblasti železniční infrastruktury, zejména vysokorychlostní tratě, pozitivně hodnoceny z hlediska 
vlivů na veřejné zdraví (HIA), neboť vytvářejí potenciál k převzetí části dopravních výkonů automobilové 
dopravy a tím i ke snížení emisí a hluku z automobilové dopravy. Rizikem je případný nárůst hlukové zátěže
v místech, kde se plánované tratě přibližují obytné zástavbě. Pro tyto případy HIA stanovuje podmínku 
realizace protihlukových opatření v dostatečném rozsahu. 

Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 
požadavky na jejich využití. Dále mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího 
využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil 
prověřované budoucí využití, tzv. „územní rezervy“. Ve smyslu výše uvedené definice pojmu „území 
rezerva“ jsou v článku (192) textové části uvedeny požadavky na uspořádání a využití území – vytvořit 
podmínky pro koridory územní rezervy vysokorychlostní dopravy s cílem prověřit možnosti budoucího 
využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil 
prověřované budoucí využití. 

Jak je uvedeno výše, dle článku (192) ZÚR JMK má vytvořit podmínky pro územní rezervy koridorů 
vysokorychlostní dopravy s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Úkolem pro územní plánování na 
další období je pak podrobnější stanovení podmínek pro využití koridoru územní rezervy v územních 
plánech dotčených obcí. Problematika, které musí být při prověřování možností budoucího využití pro daný 
účel a při upřesnění vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR 
JMK na udržitelný rozvoj území. V příloze č. 1 k Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území,
v tabulce 1.1. Koridory a plochy dopravní infrastruktury jsou jednotlivé koridory VRT DR36 – DR39 
vyhodnoceny z hlediska hlavních územních a environmentálních limitů a jejich možného ovlivnění. Dle 
článku (192) – úkoly pro území plánování textové části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být při prověřování 
možnosti budoucího využití koridorů územní rezervy podmínky minimalizace vlivů na obytnou funkci
a minimalizace střetů s limity využití území zohledněny. 
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Námitka týkající se nedostatečného posouzení VRT nemá opodstatnění, protože dle výše uvedeného je 
provedeno vyhodnocení vlivů VRT na udržitelný rozvoj v podrobnosti odpovídající ZÚR JMK; požadavek na 
zohlednění podmínek vyhodnocení je promítnut v článku (192) ZÚR JMK. 

Námitka č.19 ve znění: „Kap. 4.4.15 HIA týkající se lokalit s výraznou kumulací záměrů v území je ukázkou 
jak zpracovatel HIA totálně rezignoval na svoji povinnost provést posouzení všech vlivů, včetně 
kumulativních a vyvolaných. Tato kapitola dokládá, že zbývající část posudku HIA je nedostatečná a proto je 
posouzení HIA nutné odmítnout jako celek.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Podatel obecně konstatuje: „Kap. 4.4.15 HIA týkající se lokalit s výraznou kumulací záměrů v území 
je ukázkou, jak zpracovatel HIA totálně rezignoval na svoji povinnost provést posouzení všech vlivů, včetně 
kumulativních a vyvolaných. Tato kapitola dokládá, že zbývající část posudku HIA je nedostatečná a proto je 
posouzení HIA nutné odmítnout jako celek“ K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému 
konstatování uvádíme, že dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí a na veřejné zdraví 
podle přílohy stavebního zákona byla zpracována autorizovanou osobou v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších platných předpisů a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentaci HIA zpracovávaly 
autorizované osoby s příslušnou autorizací, kterou uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21058/2011 nesouhlasí s tím, že 
je posouzení HIA nutno odmítnout jako celek.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, 
že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. 

Dále KHS JmK odkazuje na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů, HIA a ZÚR deklarující 
nutnost eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací konkrétních záměrů a na úkoly pro 
územní plánování a na kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené pro předmětné 
záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES
a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, 
jaká bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší v době realizace záměru, nelze předjímat možnosti 
stavebně – technických, resp. technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů 
disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek 
respektujících technické, organizační, případně jiná opatření, budou splněny požadavky dané právními 
předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví.
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Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Námitka č.20 ve znění: „V kontextu výše uvedeného a v kontextu samotného textu HIA je naprosto 
nepřijatelná formulace na str. 146 HlA, kde je uvedeno, že „realizací ZÚR JMK jako celku nebude veřejné 
zdraví dotčeno".“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Podatel obecně konstatuje: „V kontextu výše uvedeného a v kontextu samotného textu HIA je naprosto 
nepřijatelná formulace na str. 146 HIA, kde je uvedeno, že realizací ZÚR JMK jako celku nebude veřejné 
zdraví dotčeno““ K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému konstatování uvádíme, že 
dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí a na veřejné zdraví podle přílohy stavebního 
zákona byla zpracována autorizovanou osobou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších platných předpisů a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentaci HIA zpracovávaly autorizované osoby s příslušnou 
autorizací, kterou uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21058/2011 nesouhlasí s tím, že 
je uvedená formulace nepřijatelná.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

ZÚR jsou strategickým dokumentem a hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině, proto se při strategickém hodnocení vlivů nepracuje s hygienickými limity, ale
s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Podrobné hodnocení je tedy možné až v navazujících řízeních, kdy jsou 
známy technické parametry záměrů.

Formulaci nutno vnímat v kontextu na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů, HIA a ZÚR
deklarující nutnost eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací konkrétních záměrů a na 
úkoly pro územní plánování a na kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené pro 
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předmětné záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch
a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury, ÚSES a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK.

Námitky č.21 a 22 ve znění: „(21.) Na str. 54 Odůvodnění Návrhu ZÚR ve verzi po projednávání s DOSS je 
uvedeno podobně problematické zdůvodnění výběru trasy na Vídeň: „Varianta „Základní ŘSD" je z hlediska 
dotčených orgánů považována za přijatelnou. Varianta „Základní ŘSD" je příznivě hodnocena z hlediska 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního 
prostředí. Je podpořena i souhlasným stanoviskem MŽP k hodnoceni EIA" Zda je varianta přijatelná či ne 
naprosto neodpovídá na klíčovou otázku, pro kterou byl zrušen ÚP VUC Břeclavsko rozsudkem Nejvyššího 
soudu. Spojení Brno – Vídeň má dvě varianty, a to variantu trasy vedenou okolo Mikulova a variantu trasy 
vedenou okolo Břeclavi. K nápravě situace identifikované rozsudkem NSS bylo tyto varianty vzájemně 
porovnat. To se nestalo. Tím bylo pořizování ZÚR JMK zatíženo tak vážnou chybou, že jedinou nápravou 
opakování pořizování ZÚR JMK. Klíčovým problémem je, že Návrh ZÚR ignoroval jedinou existující 
komparativní studii tras Brno – Mikulov – Vídeň a Brno – Břeclav – Vídeň z hlediska NATURA2000 (Volf, 
2007). Tato studie jasně doložila preferenci pro volbu trasy Brno – Břeclav – Vídeň a není nutné vydávat 
miliony na zmanipulované studie, aby bylo pochopeno, že ve variantě Brno – Břeclav – Vídeň se současně 
jednou silnicí spojení Brna a Vídně a obchvat Břeclavi, zatímco pro řešení Brno – Mikulov – Vídeň je třeba 
navíc vybudovat ještě druhou silnící, tj. obchvat Břeclavi. Lze dále odkázat na výše uvedenou argumentaci 
jak k řešení situace v Břeclavi, tak i na vylučujícím kritériem vyloučený záměr R52 Pohořelice – Mikulov (–
Vídeň) s vyvolaným systémovým nárůstem intenzity dopravy v jižní části Brněnské aglomerace.

(22.) Je zamlčeno, že existuje odborný posudek, který porovnává výhody napojeni ČR a Rakouska pro 
spojení Brna a Vídně v trase okolo Břeclavi a okolo Mikulova. Jedná se o Odborný posudek autorizované 
osoby Ing, Holcnera, PhD nazvaný „Posouzení vzájemných souvislostí pro dvě silniční trasy Brno Vídeň-R52
a napojení Rakouska u Mikulova a R55 a napojení Rakouska u Břeclavi " z Června 2008. Tento posudek 
jednoznačně dokazuje preferenci pro čtyřpruhovou trasu R55 okolo Břeclavi, což je laké řešení obsažené
v závazné PÚR schválené vládou ČR v červenci 2009. Zamlčení tohoto posudku je zásadní pochybení. Je jasně 
doloženo, že trasa Brno Vídeň s využitím R55 jako čtyřpruhového obchvatu Břeclavi je výhodnější. 
Argumentace v ZÚR pro opačné řešení je neúplná a schází přímé porovnání variant spojení Brna a Vídně 
přes Břeclav a přes Mikulov, což bylo již pochybení pořizovatele ÚP VÚC Břeclavsko, který byl z tohoto 
důvodu zrušen rozsudkem NSS v listopadu 2009.“, se zamítají.

Odůvodnění:

K namítanému neposouzení koncepčních variant, na které údajně poukazoval Nejvyšší správní soud ve 
svém rozsudku č.j. 3 Ao 1/2007 – 210, kterým byl zrušen ÚP VÚC Břeclavska uvádíme, že důvodem zrušení 
byl nesprávný postup při vydání stanoviska dotčeného orgánu, a to Ministerstva životního prostředí, které 
při vydávání svého stanoviska nepostupovalo dle zákona č.100/2001 Sb. 

V rozsudku je dále zdůrazněna nutnost zpracovat a posoudit varianty řešení, jedná-li se o zásah do evropsky 
významné lokality či ptačí oblasti (zákon č. 114/1992 Sb.). Jak je uvedeno v bodě 167 rozsudku, zákon
č. 114/1992 Sb. vyžaduje variantní zpracování a posouzení vždy, dojde-li orgán ochrany přírody k závěru, že 
nelze vyloučit negativní vliv územně plánovací dokumentace na evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. Cílem zpracování variantního řešení u koncepcí, resp. v nich obsažených záměrů, je přitom negativní 
vliv na evropsky významné lokality vyloučit, a není-li vyloučení možné, alespoň zmírnit. 

Při pořízení ZÚR JMK byl koridor rychlostní silnice R52 posuzován variantně a byl též z hlediska svých vlivů 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti hodnocen v rámci tzv. naturového posouzení (s výsledkem 
potenciálního negativního vlivu). Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území Natura 2000 ve svém závěru uvádí: 
„Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že předložená koncepce Zásady územního rozvoje Jihomoravského 
kraje nemá významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a to vzhledem k tomu, že 
neobsahuje záměry s významně negativním vlivem ani územní rezervy, které nejsou vymezeny v rozsahu, 



525

který zachová možnost řešení bez negativního vlivu nebo s nejmenším možným negativním vlivem na území 
Natura 2000, a pro které je nemožné přijmout potřebná kompenzační opatření.“ V tomto ohledu je 
podstatné souhlasné stanovisko MŽP k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (dokumentace SEA) ze 
dne 22.08.2011, č.j. 57971/ENV/11.

K problematice posuzování variant spojení Brno – Vídeň a souladu s PÚR ČR 2008 jsme se již vyjádřili
v odůvodnění k námitkám č.1 a 2. V rámci projednání ZÚR se vyhodnocují všechny známé a relevantní 
varianty záměrů, které jsou vyhodnoceny v souladu se stavebním zákonem. V žádném případě nelze 
předjímat či jinak redukovat výběr variant na základě v námitce uváděných tzv. „vylučovacích kritérií“. 
Tento postup by nebyl v souladu se stavebním zákonem. 

K údajnému systémovému nárůstu intenzity dopravy v jižní části Brněnské aglomerace v souvislosti
s vedením rychlostní silnice R52 v trase Pohořelice – Mikulov (- Vídeň) uvádíme, že na území ČR byl záměr
R52 Pohořelice – Mikulov vyvolán rakouskou stranou, která na zhoršenou dopravní situaci, způsobenou 
otevřením železné opony, reagovala rozhodnutím o vybudování dálnice A 5 od okruhu S 1 kolem Vídně až 
po hranice ČR/Rakousko. Propojením dálnice A 5 s rychlostní silnicí R52 se část tranzitní dopravy přesune ve 
směru jih – západ z dosud využívaného směru Vídeň – Bratislava – Brno z dálnice D2 právě na R52. Pokud 
by byla využívána pouze dálnice D2, tak veškerá tranzitní doprava ve směru jih-západ bude nadále zaváděna 
na již přetíženou dálnici D1. V ZÚR JMK je navržena JZ tangenta, která má zajistit oddělení zdrojové a cílové 
dopravy do Brna od dopravy tranzitní. JZT zajistí především odvedení tranzitní dopravy ve směru jih –
západ, případně jih-sever, JT pak umožní odvedení tranzitní dopravy ve směru jih-východ, případně jih –
sever a odlehčí již přetížený úsek dálnice D1 mezi MÚK D1×I/52 a MÚK D1×D2. Funkce obou tangent 
spočívá v odlehčení stávající silniční sítě (dálnice, silnice I, II. a III. třídy, případně MK), která je v této části 
přetěžována vznikem satelitních lokalit bydlení (Ostopovice, Nebovidy, Želešice, Modřice) vznikem 
obchodních center (podél dálnice D2 a stávající silnice II/152) a v neposlední řadě i vznikem celé řady 
průmyslových objektů v oblasti Modřic (podél I/52 a II/152) a Heršpic (podél stávající silnice I/52).

K posudku Ing. Holcnera uvádíme, že tento podklad byl zahrnut do „Seznamu územně plánovací 
dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů“, který tvoří přílohu Zadání ZÚR JMK 
schválené 25.02.2010. Není tedy zřejmé, proč se podatel domnívá, že byl předmětný posudek zamlčen. 
Tento podklad byl projektantem ZÚR JMK prověřen a využit při zpracování ZÚR JMK. 

Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 06.05.2011 vydaným pod zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma
k předmětnému posudku uvedl cit.:

„Posudek zpracovaný na základě objednávky Ministerstva životního prostředí v některých částech účelově 
manipuluje s fakty a informacemi: 

°° na str. 3 cituje usnesení vlády z června 2008 (jedná se zřejmě o UV č. 735/2008), ve kterém vláda souhlasí
s propojením R52 a rakouské A 5, „tak s propojením R55 na území ČR a dálniční a silniční sítě na území 
Rakouské republiky na česko-rakouské státní hranici mezi městem Břeclav, místní část Poštorná a obcí 
Reintal“.

Chybí zde však důležitý závěr citovaného bodu 4 – „…a to ve čtyřpruhovém uspořádání, které však musí 
projednat zastupitelstvo Jihomoravského kraje“. Neuvedený závěr zásadním způsobem mění podstatu 
informace, protože zastupitelstvo JmK projednalo tento bod usnesení vlády a doporučilo realizovat obchvat 
Břeclavi ve dvoupruhovém uspořádání. Vláda následně přijala usnesení ze dne 6.10.2010 č. 713, kterým 
změnila bod II/4 usnesení č. 735/2008 a slova „ve čtyřpruhovém uspořádání“ byla nahrazena slovy „ve 
dvoupruhovém uspořádání“. 

°° na str. 8 jsou uvedeny klady a zápory varianty Břeclav. Je zde uvedeno jako
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+ „Představuje menší zátěž pro životní prostředí“ (posouzení se vyhýbá konkrétním údajům vlivu trasy na 
ŽP). Tento „klad“ je neopodstatněný a nepodložený.

Komparativní studie prokázala, že trasa R55 ve střetu s životním prostředím. Z hlediska vlivu záměru na 
životní prostředí je to vedení trasy přes území NATURA a to přes evropsky významné lokality CZ0624119 
Soutok-Podluží a přes území vyhlášené Ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko jižně Břeclavi. Dále trasa R55 
přechází přes území Lednicko-valtického areálu, chráněného organizací UNESCO a přes území lužních lesů, 
situovaných mezi Poštornou a státní hranicí s Rakouskem, které představují nejvýznamnější lokalitu svého 
druhu ve střední Evropě (bylo zde zjištěno např. 850 druhů hub, 40 původních dřevin, 259 druhů ptáků).

+ „Řeší plánovaný obchvat Břeclavi bez nutnosti další investice“. Tento „klad“ je podložen vykonstruovanou 
„nutností zkapacitnění I/40“ pro přejezd nákladní dopravy do Mikulova.

Pokud již bude nákladní doprava na dálnici D2 ve směru na Vídeň, která je jako cíl uváděna v argumentech 
odpůrců R52, nebude složitě přejíždět do Mikulova, ale pokračovat po D2 do Bratislavy a dále komunikacemi 
na vysoké technické úrovni do Rakouska.

+ „Navrhované trasy R55 mají v prostoru jižně od Břeclavi poměrně vysokou shodu s koridorem již územně 
projednaného dvoupruhového obchvatu Břeclavi“. Tento „klad“ není podložen skutečnou situací – je pouze 
částečnou pravdou.

Varianta R55 s napojením na stávající MÚK D2×I/55 má po křížení se silnicí II/425 úplně novou trasu, dál ve 
směru na Reintal je totožná s trasou I/55.

Varianta R55 s odbočením ze stávající I/55 v prostoru obce Hrušky má úplně novou trasu jižněji od schválené 
I/55, se kterou se setkává směrem na Reintal až v místě hraničního přechodu do Rakouska. Navíc navrhuje 
nové křížení D2 s novou MÚK.

V závěrečných doporučeních studie ing. Holcnera navíc v bodu 2. navrhuje „s ohledem na očekávané 
intenzity dopravy zvážit řešení R55 v polovičním profilu, tj. jako dvoupruhové nebo třípruhové komunikace … 
zareagovat na případné zvýšení intenzit …….po exaktním zjištění skutečné redistribuce dopravních toků mezi 
hraničními přechody Poštovná – Reintal a Mikulov – Drasenhofen…“.“

Z výše uvedeného je zřejmé, že výběr variant spojení Brno – Vídeň byl v 2. Návrhu ZÚR JMK posuzován
v souladu se stavebním zákonem a schválenou PÚR ČR 2008 a požadavek zástupce veřejnosti na opakované 
pořizování ZÚR JMK je tedy neoprávněný.

Námitka č.23 ve znění: „Na str. 58 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS je uvedeno podobně 
problematické zdůvodnění výběru dvoupruhové trasy obchvatu Břeclavi: „Návrh vybrané varianty: D5-A
varianta „ŘSD" – dále značena D5 Varianta „ŘSD" je i přes mírně negativní hodnocení vlivů na složky 
životního prostředí hodnocena jako dopravné účinnější prostorovými parametry a délkou příznivější,
s prokazatelným účinným technickým a krajinářským řešením koridoru v průchodu PO Bzenecká Doubrava –
Strážnické Pomoraví. Doporučená varianta má souhlasné stanovisko MZP k dokumentaci EIA, souhlasné 
stanovisko expertní komise a zajištěnou územní koordinaci s navazujícím koridorem R55 na území 
Zlínského kraje, zakotveném ve vydaných ZÚR Zlínského kraje. Nejedná se o mírně negativní hodnocení, ale 
nedořešený konflikt s NATURA2000. Z odůvodnění ZÚR je neseznatelné. co pořizovatcl ZÚR míní 
„prostorovými parametry“ Z odůvodnění ZÚR je neseznatelné, co pořizovatel ZÚR míní „krajinářským 
řešením koridoru v průchodu PO Bzenecká Doubrava — Strážnické Pomoraví“. Z hlediska územně plánovacího 
procesuje naprosto nepodstatné, jaký závěr vyslovila nějaká expertní komise, která nemá žádný mandát 
pro územní plánování a kdy není nijak z ZUR seznatelné, jaké argumenty byly posuzovány, jaké vyhodnocení 
proběhlo a jaké bylo odůvodnění závěrů. Odkaz na zajištěnou územní koordinaci je nepatřičný, neb v době 
pořizování ZÚR Zlínského kraje nebylo provedeno řádné porovnání variant pro R55. Vedení R55 tedy nebylo
v ZÚR právoplatně odůvodněno a není jiná cesta než opakovat pořizování ZÚR JMK.“, se zamítá.
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Odůvodnění:

Uváděné zdůvodnění v námitce se netýká výběru dvoupruhové trasy obchvatu Břeclavi, ale odůvodnění 
výběru varianty rychlostní silnice R55 v 1. úseku Moravský Písek/Veselí nad Moravou (hranice kraje) –
Rohatec. Pro porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování, zohledňující základní 
aspekty pilířů udržitelného rozvoje. Porovnání je shrnuto do tabulky na str. 56 textu Odůvodnění 2. Návrhu 
ZÚR JMK, ve které jsou uvedeny mimo jiné i souhrnné informace o parametrech té které varianty. Varianta 
„ŘSD“ je svými prostorovými parametry příznivější citace z tabulky porovnání variant: „- vedení trasy po 
pravém břehu Moravy umožňuje využitelnost R55 pro větší rozsah dopravy, - v převážné délce je trasa 
vedena rovinným územím bez komplikovaného terénního reliéfu.“ Na další straně tj. str. 55 lze získat 
informace o tom, co se míní „krajinářským řešením koridoru v průchodu PO Bzenecká Doubrava – Strážnické 
Pomoraví“. Na předmětné straně je uvedeno cit.: „…V místech průchodu ptačí oblastí je v délce cca 11,5 km 
navrhováno překrytí rychlostní silnice R55 formou ochranné galerie, podle místních podmínek kombinované
s různou mírou zahloubení a převrstvení silnice tak, aby vhodným technickým řešením byly eliminovány 
významné negativní vlivy na ptačí oblast (zejména vlivy na integritu území a předmět ochrany)...“.

K namítanému nedořešenému konfliktu s Natura 2000 uvádíme, že součástí 2. Návrhu ZÚR JMK 
je Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území NATURA 2000. Na str.21 textu je v komentáři k záměrům s možným 
negativním vlivem uvedeno cit.: „…Záměr rychlostní silnice R55 ve var. „ŘSD“ (D5-A) v upraveném návrhu 
ZÚR JMK vymezený výslednou variantou D5, je sice veřejným zájmem, avšak povrchová varianta průchodu 
přes PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví je neakceptovatelné. Řešením je plné překrytí či volba 
varianty na levém břehu Moravy. Vzhledem k pokročilé fázi přípravy záměru bylo do ZÚR JMK zahrnuto 
navržené technické řešení plného překrytí v délce cca 11,5 km formou galerie, zahloubení, příp. převrstvení 
silnice s úpravou povrchu, odpovídající biotopu předmětu ochrany ptačí oblasti…“. Dále je v Závěru na 
str. 27 uvedeno cit.: „…Významně negativní vliv záměru výstavby kapacitní silnice R55 Moravský Písek 
(hranice kraje) – Rohatec (D5) přes PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví nebyl konstatován 
výhradně z toho důvodu, že do ZÚR bylo zahrnuto technické řešení, které významně negativní vliv eliminuje: 
plného překrytí v délce cca 11,5 km formou galerie, zahloubení, příp. převrstvení silnice s úpravou povrchu, 
odpovídající biotopu předmětu ochrany ptačí oblasti…“. 

Z hlediska vlivů na životní prostředí byly obě varianty v 1. úseku rychlostní silnice R55 hodnoceny jako 
rovnocenné, proto byla v souladu se stavebním zákonem zohledněna i další kritéria výběru 
např. koordinace se sousedním krajem s přihlédnutím i k závěrům expertní komise. 

K posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (dokumentace SEA) vydalo MŽP souhlasné stanovisko ze 
dne 22.08.2011, č.j. 57971/ENV/11.

K porovnání variant R55 v ZÚR Zlínského kraje se nevyjadřujeme. ZÚR Zlínského kraje vydalo jako opatření 
obecné povahy Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 10. 9. 2008 usnesením č. 0761/Z23/08 a nabylo účinnosti 
dne 23. 10. 2008. 

Ve smyslu § 38 stavebního zákona posuzuje návrh ZÚR před jejich vydáním Ministerstvo pro místní rozvoj,
a to z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy
a mezinárodní závazky, a z hlediska souladu s PÚR ČR 2008. Ministerstvo pro místní rozvoj 2. Návrh ZÚR 
JMK posoudilo a závěrem svého stanoviska uvedlo cit.: „ZÚR JMK upřesňují rozvojové osy, oblasti a koridory 
dopravní a technické infrastruktury celostátního a mezinárodního významu uvedených v PÚR 2008. 
Koordinují využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy se sousedními kraji a mezinárodními 
závazky. Vycházejí z celorepublikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
a naplňují požadavky vyplývající z dalších úkolů pro územní plánování.“ Ministerstvo pro místní rozvoj tedy 
při posuzování neshledalo žádné nedostatky. 

Návrh vybrané varianty je v 2. Návrhu ZÚR JMK dostatečně odůvodněn a požadavek na opakované 
pořizování ZÚR JMK je tedy neoprávněný.
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Námitky č.24 a č.25 ve znění: „(24.) Na str. 73 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS je uvedeno 
podobně problematické zdůvodnění výběru Jihozápadní tangenty: „Návrh vybrané varianty: D10-A varianta 
„Modřická" dále značena D10 Varianta ,,Modřická“ v návaznosti na JT ve variantě „Modřické“ (D11) je na 
základě rámcového vyhodnocení předložených koncepčních variant, z hlediska dopravně inženýrských 
kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí hodnocena jako 
příznivější…“ V ZÚR nelze provádět nějaké „rámcové vyhodnocení“, ale jen plnohodnotné vyhodnocení. 
Formulace o „rámcovém vyhodnocení“ dokládá nedostatečnost vyhodnocení v ZÚR. Je zcela absurdní 
odkazovat na „příznivější“ hodnocení vlivů na obyvatelstvo. Hodnocení musí být provedeno proti limitům 
využití území, a tedy oproti zákonným hygienickým limitům prašnosti a hlučnosti. To se nestalo. Záměr je 
navrhován do oblasti s dlouhodobě překračovanými zákonnými hygienickými limity, a to jak prašnosti, tak
i hlučnosti, a to jak pro MČ Brno-Bosonohy, tak i pro obce Troubsko, Ostopovice, Modříce a další. Jak je 
podrobně odůvodněno výše do oblastí s překročenými zákonnými limity nelze umisťovat další zdroje velkého 
znečištění, ale je nutné aplikovat taková územně plánovací opatření, která povedou naopak ke snížení 
nadlimitní zátěže dotčeného území. Pořizovatel ZÚR vážně pochybil a není jiné cesty k nápravě než 
opakování procesu pořizování ZÚR JMK.“, se zamítá.

„(25) Na str. 75 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS je uvedeno podobně problematické 
zdůvodnění výběru Jižní tangenty: „Návrh vybrané varianty: D11-A varianta „Modřická" dále značena D11 
Varianta ,,Modřická“ v návaznosti na vybraný koridor JZT ve variantě „Modřické“ (D10) je na základě 
rámcového vyhodnocení předložených koncepčních variant, z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí hodnocena jako 
příznivější…“ V ZÚR nelze provádět nějaké „rámcové vyhodnocení“, ale jen plnohodnotné vyhodnocení. 
Formulace o „rámcovém vyhodnocení“ dokládá nedostatečnost vyhodnocení v ZÚR. Je zcela absurdní 
odkazovat na „příznivější“ hodnocení vlivů na obyvatelstvo. Hodnocení musí být provedeno proti limitům 
využití území, a tedy oproti zákonným hygienickým limitům prašnosti a hlučnosti. To se nestalo. Záměr je 
navrhován do oblasti s dlouhodobě překračovanými zákonnými hygienickými limity, a to jak prašnosti, tak
i hlučnosti, a to jak pro MČ Brno-Bosonohy, tak i pro obce Troubsko, Ostopovice, Modříce a další. Jak je 
podrobně odůvodněno výše do oblastí s překročenými zákonnými limity nelze umisťovat další zdroje velkého 
znečištění, ale je nutné aplikovat taková územně plánovací opatření, která povedou naopak ke snížení 
nadlimitní zátěže dotčeného území. Pořizovatel ZÚR vážně pochybil a není jiné cesty k nápravě než 
opakování procesu pořizování ZÚR JMK.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Námitkám se nevyhovuje. Podatel napadá hodnocení variant Jihozápadní tangenty (dále jen JZT) a Jižní 
tangenty (dále jen JT) ve variantě „Modřické“ z hlediska metodického přístupu a z hlediska podrobnosti 
hodnocení vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví, uvádí, že nelze provádět „rámcové vyhodnocení“, 
nýbrž jen plnohodnotné. 

Prověření JZT a JT ve 2. Návrhu ZÚR JMK a jeho vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) je 
metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve všech 
případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. 
Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové 
superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. 
Nedílnou součástí SEA je Hodnocení vlivů na obyvatelstvo zpracované v samostatné příloze Vyhodnocení 
vlivů na veřejné zdraví (HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného 
zdraví a z hlediska vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části HIA jde o hodnocení nad 
rámec strategického posouzení. Tato část hodnocení využívá jako nástrojů hodnocení zdravotního rizika, 
kterými jsou odhad expozice, charakterizace rizika atd. V žádném případě však nenahrazuje podrobné 
vyhodnocení, které musí být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy 
(EIA, územní řízení). 
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Z výše uvedeného vyplývá, že varianty JZT a JT byly ve 2. Návrhu ZÚR JMK komplexně prověřeny v rámci 
SEA, přičemž jedním z hledisek bylo Hodnocení vlivů na veřejné zdraví v rámci dokumentace HIA. Termín 
„rámcové“ vyhodnocení je vyjádřením podrobnosti řešení ZÚR JMK (ZÚR JMK měřítko 1:100 000), která je 
podkladem pro SEA a HIA.

Z výše uvedeného hlediska je termín použitý v ZÚR JMK a napadený podatelem, tj. „rámcové“ vyhodnocení 
předložených koncepčních variant JZT a JT, v tomto případě relevantní. 

Výsledné řešení ZÚR JMK bylo potvrzeno vydaným souhlasným stanoviskem Ministerstva životního 
prostředí ke 2. Návrhu ZÚR JMK vydané podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
(stanovisko SEA) č.j.: 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011. 

Námitka č.26 ve znění: „Na str. 75 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS odkazováno na JV 
tangentu. Odůvodnění ale nejen schází, ale je jako podpora pro JVT zde uveden zcela absurdní text: „Záměr 
JVT společně s ostatními významnými záměry koncentrovanými do oblasti Šlapanicka (rozšíření dálnice D1
záměr D8, „Nová Přerovská trať" záměr D43, modernizace letiště Brno Tuřany záměr D62 a plocha smíšená 
výrobní PZR1), svými kumulativními vlivy na veřejné zdraví vyžadují zvláštní pozornost. Kumulace uvedených 
záměrů v této oblasti bude spojena s poměrně významným imisním a zejména hlukovým zatížením obyvatel. 
Na základě podrobné studie bude pro tuto oblast nutné posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech 
záměru a následně pak navrhnout opatření k ochraně dotčených obyvatel. Podrobněji je tato problematika 
uvedena v části III této dokumentace v oddílu A, v příloze k SEA, Hodnocení vlivu na veřejné zdraví (HIA),“ Je 
zde jasně dokázáno, že JVT je neprůchodná z hlediska hygienických limitů využití území. Je zde navíc zcela 
zamlčeno, že referenční stanice pro PM10 je umístěna v blízkosti navrhované JVT, a to v Brně-Tuřancch. Tato 
referenční stanice po mnoho let dokládá překračování zákonných hygienických limitů prašnosti a v tzv. zóně 
Jihomoravský kraj, za kterou je podle zákona o ochraně ovzduší zodpovědný krajský úřad JMK, nebyla 
učiněna žádná opatření k nápravě, přestože ústavní právo zde žijících obyvatel diktuje, že tato opatření
k nápravě měla být aplikována již pře mnoha lety. Je naprosto nepřijatelné do oblasti s překročenými 
zákonnými hygienickými limity v územním plánování umisťovat jakékoliv další velké zdroje znečištění. JVT,
a to jak v ZÚR úsek navrhovaný ke schválení, tak i územní rezervuje nutné ze ZÚR vypustil.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

V námitce je odcitováno odůvodnění záměru JVT ze str. 75 odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK a na základě 
tohoto textu bez jakéhokoliv zdůvodnění je konstatováno, že „JVT je neprůchodná z hlediska hygienických 
limitů využití území“. To, že na konci odůvodnění je odkaz podrobněji je tato problematika uvedena v části 
III. této dokumentace v oddílu A, v příloze k SEA; Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA), už podatel vůbec 
nebral v potaz. 

Jako samostatná součást dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území bylo 
zpracováno Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví. Z výsledků tohoto hodnocení vyplývá, že realizací 
ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno. K navrhovaným záměrům ZÚR JMK je 
vyhodnocením vlivů uveden, mimo jiné, tento závěr (na str. 165 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území, kap. A.5.9 Souhrnné hodnocení vlivu záměrů na složky životního prostředí): „Jako značně 
problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách, především v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto lokalitách 
je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak
i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly 
být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit 
součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví“. Toto je potvrzeno i v Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, 
kap. 4.4.15. Lokality s výraznou kumulací záměrů v území, str. 146: „Nejvhodnějším řešením je opět příprava 
rozvoje celé oblasti na lokální úrovni v dostatečné předstihu a při zahrnutí všech záměrů území. Na základě 
těchto podkladů je pak nutno vypracovat příslušné studie ve vztahu k ochraně obyvatel (hluková
a rozptylová studie, hodnocení vlivů na veřejné zdraví) a navrhnout optimální řešení území s ohledem na 
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ochranu obyvatel žijících v této oblasti. Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly být zohledněny
v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona“. Z citovaných textů je zřejmé, že hodnocení HIA 
požaduje zpracovat podrobnou studii (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci všech 
záměrů. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by měla 
být zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná 
nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze 
závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech 
rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK
u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je 
oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně 
plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, 
zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

Jak je zřejmé, ZÚR JMK řeší posouzení negativních vlivů záměrů v území pro oblast Šlapanicka, není tedy 
důvod k tomu, aby záměr JVT byl ze ZÚR JMK vypuštěn jako neprůchodný.

Pokud se týká referenční stanice pro PM10 umístěné v Brně-Tuřanech, nelze na základě výsledků jejího 
měření bez zohlednění dopadů záměrů do území (kladných i záporných) a bez výše požadovaného 
posouzení kumulovaných záměrů konstatovat, že do tohoto území nebude vymezen žádný nadmístní 
záměr. ZÚR JMK stanovují určitý postup pro vyhodnocení negativních dopadů záměrů do území, referenční 
stanice bude do tohoto vyhodnocování poskytovat výsledky svých měření. Až v případě, že by se
v navazujících krocích nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních 
záměrů, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměry přehodnotit.

Námitka č.27 ve znění: „Na str. 59 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS je uvedeno: „V ZÚR JMK 
byly v tomto úseku prověřeny a vzájemně porovnány tři varianty R55, a to varianta „Obchvatová 3-HBH“ 
(D66-A), varianta „Jihovýchodní 4-HBH“ (D66-B) a varianta „ŘSD“ (D66-C), podmíněna realizací navazující 
přeložky dvoupruhově silnice I/55 s obchvatem Břeclavi. Varianty vycházejí ze zpracovaných dokumentací; 
„Vyhledání variant trasy v parametrech R55 mezi dálnicí D2 a státní hranicí s Rakouskem“ (Ing. Jiří Kalčík, 
02/2007), „Rychlostní silnice R55 Břeclav(D2) hranice ČR / Rakousko, Reinthal, vyhledávací studie“ (HBH 
Projekt, spol. s r.o., 2008) a „Komparativní studie R52 a R55“ (DHV ČR, spol. s r.o., 2008)..“ Je zde 
odkazováno na studii objednanou Ministerstvem dopravy, kterou vypracoval ing. Kalčík. ale varianty, dle 
této studie nebyly posuzovány. To je zásadní pochybení, neb všechny známé varianty měly být posouzeny. Je 
zde odkazováno na vyhledávací studie“ (HBH Projekt, spol. s r.o., 2008). Je však zamlčeno, že k této 
vyhledávací studii existuje odborný posudek, který kriticky posuzuje tuto studii. Jedná se o Odborný posudek 
autorizovaných osob Ing. Holcnera, PhD. a doc. Ing. Jůzy, CSc. nazvaný „Obchvat Břeclavi a R55 technické 
posouzení studií ing. Kalčíka a HBH Projekt spol. s r.o." z června 2008. Zamlčení tohoto posudku je zásadní 
pochybení.“, se zamítá.

Odůvodnění:

K namítanému neposouzení variant R55 v prostoru Břeclavi zpracované Ing. Kalčíkem uvádíme, 
že vyhledáním variant rychlostní silnice mezi Břeclaví a státní hranicí se zabýval jako první Ing. Kalčík –
autorizovaný inženýr. Vyhledal v tomto prostoru s doporučením k dalšímu sledování 2 varianty (označené 3
a 4). Ředitelství silnic a dálnic provedlo posouzení této práce s výsledkem, že žádná z navržených variant
požadavky ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ nesplňuje. Za největší nedostatek studie považovalo 
skutečnost, že prakticky vůbec neřeší otázku územní průchodnosti navržených variant. Z důvodu uvedených 
nedostatků Ředitelstvím silnic a dálnic bylo zadáno zpracování vyhledávací studie Rychlostní silnice R55 
Břeclav, D2 – hranice ČR/Rakousko, Reinthal, která vycházela z ideí variant ing. Kalčíka. Studii zpracovávala 
projekční kancelář pro dopravní a inženýrské stavby HBH Projekt spol. s r.o. Výsledkem bylo navržení 
komplexního dopravního řešení variant rovněž označených 3 a 4 v prostoru města Břeclavi, které umožní 
optimální dopravní obsluhu území a přitom v maximální míře zajistí odvedení tranzitní dopravy mimo 
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zastavěné území města. Projektant ZÚR tedy zohlednil předmětnou studii Ing. Kalčíka jako jeden z podkladů
s přihlédnutím k závěrům vyhledávací studie zadanou Ředitelstvím silnic a dálnic.

Ke zmiňovanému posudku ing. Holcnera PhD. a doc. Ing. Jůzy se vyjádřilo Ministerstvo dopravy ve svém 
stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 2. Návrhu ZUR zn. 
141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 cit.: “Posudek porovnává dvě studie R55 kolem Břeclavi – ing. 
Kalčík (únor 2007) a HBH Projekt, spol. s r.o. (leden 2008).

Z posudku: „I když je zadání obou studií v základu podobné, přistupoval každý z projektantů k řešení daného 
problému poněkud odlišně“.

Hodnocení křižovatky R55 s dálnicí D2: „… studie HBH řeší problém nejen komfortněji ale i důsledněji“…. 
řešení dle ing. Kalčíka nesplňuje podmínku zadání a nemá smysl se jím dále zabývat … pak je ale vyhovující 
jen řešení dle HBH…dle studie ing. Kalčíka je nutno stávající křižovatku (EXIT 48) kompletně rozebrat … toto 
řešení není nijak vhodné…“.

Posudek konstatuje, studie ing. Kalčíka nesplňuje podmínku zadané návrhové rychlosti. Znalost, případně 
schopnost zjištění normových parametrů rychlostní silnice se u autorizovaného inženýra/projektanta 
předpokládá. 

Posudek se opět vyhýbá problematice střetů navrhované R55 s chráněnými oblastmi.

Ve shrnutí je manipulováno s porovnáním nákladů, kdy je nesrovnatelně srovnávána vyhledávací studie R55 
bez podmínek Stanoviska MŽP s náklady R52 ve stupni DÚR se zohledněnými podmínkami Stanoviska MŽP. 
Hodnocení v bodu 5. Závěru o levnější R55 je proto vykonstruované, nepodložené relevantními údaji.“ 

KrÚ JMK neměl žádný důvod k zamlčování tohoto posudku. Posudek byl poskytnut KrÚ JMK Ministerstvem 
životního prostředí dne 12.04.2010 a následně předán projektantovi ZÚR JMK jako jeden z podkladů. 

Závěrem lze uvést, že v rámci 2. Návrhu ZÚR JMK byly posouzeny všechny relevantní varianty rychlostní 
silnice R55 okolo Břeclavi. Námitka je tedy nedůvodná.

Námitka č.28 ve znění: „Na str. 59 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS je uvedeno: „V ZÚR JMK 
byly v tomto úseku prověřeny a vzájemně porovnány tři varianty R55, a to varianta „Obchvatová 3-HBH“ 
(D66-A), varianta „Jihovýchodní 4-HBH“(D66-B) a varianta „ŘSD“(D66-C), podmíněna realizací navazující 
přeložky dvoupruhové silnice 1/55 s obchvatem Břeclavi. Varianty vycházejí ze zpracovaných 
dokumentací:“Vyhledání variant trasy v parametrech R55 mezi dálnicí D2 a státní hranicí s Rakouskem“ 
(Ing. Jiří Kalčík, 02/2007), „Rychlostní silnice R55 Břeclav (D2) hranice ČR / Rakousko, Reinthal, vyhledávací 
studie“ (HBH Projekt, spol. s r.o., 2008) a „Komparativní studie R52 a R55L“ (DHV ČR, spol. s r.o., 2008)..“ Je 
však zamlčeno, že existuje odborný posudek, který porovnává výhody napojení ČR a Rakouska pro spojení 
Brna a Vídně v trase okolo Břeclavi a okolo Mikulova. Jedná se o Odborný posudek autorizované osoby Ing. 
Holcnera. PhD nazvaný „Posouzení vzájemných souvislosti pro dvě silniční trasy Brno Vídeň-R52 a napojení 
Rakouska u Mikulova a R55 a napojení Rakouska u Břeclavi“ z června 2008. Tento posudek jednoznačně 
dokazuje preferenci pro čtyřpruhovou trasu R55 okolo Břeclavi, což je také řešení obsažené v závazné PÚR 
schválené vládou ČR v červenci 2009. Zamlčení tohoto posudku je zásadní pochybení. Je jasně doloženo, že 
trasa Brno Vídeň s využitím R55 jako čtyřpruhového obchvatu Břeclavi je výhodnější. Argumentace v ZÚR 
pro opačné řešení je neúplná a schází přímé porovnání variant spojení Brna a Vídně přes Břeclav a přes 
Mikulov, což bylo již pochybení pořizovatele ÚP VÚC Břeclavsko, který byl z tohoto důvodu zrušen rozsudkem 
NSS v listopadu 2009.“, se zamítá.
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Odůvodnění:

Námitka je po obsahové stránce shodná s námitkou v bodě č.22 tohoto podání. Odkazujeme tedy 
na odůvodnění k námitce č. 22. 

Námitky č.29, č.31 a č.33 ve znění: „(32.) Na str. 9 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS je pro 
záměr „R52 Pohořelice Mikulov hranice ČR/Rakousko“ uvedeno, že koordinace je zajištěna. Je neseznatelné 
jak mohla být právoplatně zajištěna koordinace s Rakouskem, když nebylo provedeno přeshraniční 
posouzení SEA a HIA.

(34.) Na str. 10 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS v části o souladu s PÚR je odkazováno na 
„koridor kapacitní silnice R52 Pohořelice Mikulov Drasenhofen / Rakousko (E461),“ a je tvrzeno, že je zde 
soulad s Návrhem ZÚR. Nelze tvrdit, že zde existuje soulad, když tento koridor nebyl přeshraničně posouzen 
jako celek v SEA.

(36.) Na str. 10 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS v části o souladu s PÚR je odkazováno na 
„příslušný úsek koridoru kapacitní .silnice S8 Havlíčkův Brod Jihlava - Znojmo Hatě - hranice ČR Rakousko (
Wien),“ a je tvrzeno, že je zde soulad s Návrhem ZÚR. Nelze tvrdit, že zde existuje soulad, když tento koridor 
nebyl přeshraničně posouzen jako celek v SEA.“, se zamítají.

Odůvodnění:

Projednávání a vydávání zásad územního rozvoje upravuje stavební zákon. Projednání zásad územního 
rozvoje je upraveno v § 37 a následujících stavebního zákona. Ve smyslu § 37 odst. 3 stavebního zákona byl 
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR zaslán 2. Návrh Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje příslušným orgánům sousedních států včetně nabídnutí konzultací. Předání 
dokumentace 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje bylo doloženo rakouskou nótou ze 
dne 7. července 2010. O konzultace z rakouské strany nebyl projeven zájem. 

Tzv. „přeshraniční posouzení“ upravuje čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. 
června 2001, o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí („směrnice SEA“). V článku 
figurují jako subjekty práva „členské státy“. Teprve v případě, že se mezi nimi uskuteční konzultace, pak se 
členské státy dohodnou na způsobu zapojení dalších subjektů – orgánů a občanů sousedních států. V tomto 
smyslu je třeba vnímat § 37 odst. 3 stavebního zákona. Posuzování vlivů na území Natura 2000 požaduje čl. 
6 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin. Tato směrnice však nestanoví proceduru daného posuzování. To je třeba vnímat 
ve vztahu k čl. 11 odst. 2 „směrnice SEA“, který umožňuje, aby členské státy stanovily pro posuzování vlivů 
na Natura 2000 a posuzování podle jiných předpisů společný postup. ČR tohoto ustanovení využila, proto je 
vliv na Natura 2000 posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v případě územně 
plánovací dokumentace postupem podle stavebního zákona, tedy v rámci procedury „SEA“. Veškerá 
ustanovení pro posuzování vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na Natura 2000 jsou proto 
uvedena v zákoně o ochraně přírody a krajiny a stavebním zákoně. Z těchto ustanovení vyplývá, 
že požadavky na přeshraniční posuzování vlivů na území Natura 2000 jsou procesně naplňovány 
prostřednictvím procedury „SEA“, tedy tak, jak již bylo uvedeno. KrÚ při projednání 2. Návrhu Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje postupoval v souladu s českým právem i právem Evropské Unie. 

Ve smyslu § 38 stavebního zákona posuzuje návrh ZÚR před jejich vydáním Ministerstvo pro místní rozvoj,
a to z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy
a mezinárodní závazky, a z hlediska souladu s PÚR ČR 2008. Ministerstvo pro místní rozvoj 2. Návrh ZÚR 
JMK posoudilo a závěrem svého stanoviska uvedlo cit.: „ZÚR JMK upřesňují rozvojové osy, oblasti a koridory 
dopravní a technické infrastruktury celostátního a mezinárodního významu uvedených v PÚR 2008. 
Koordinují využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy se sousedními kraji a mezinárodními 
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závazky. Vycházejí z celorepublikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
a naplňují požadavky vyplývající z dalších úkolů pro územní plánování.“ Ministerstvo pro místní rozvoj tedy 
při posuzování neshledalo žádné nedostatky. 

Záměry jsou vymezeny v PÚR ČR 2008, která byla přeshraničně projednávána.

Námitka č.30 ve znění: „Na str. 9 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS je pro záměr „R52 
Pohořelice Mikulov hranice ČR/Rakousko“ uvedeno, že koordinace je zajištěna. Tato koordinace nemohla být 
zajištěna mezivládní dohodou o napojení R52 a A5, neboť tato mezivládní dohoda není v ČR ratifikována,
a tedy podle Ústavy ČR nemůže mít přednost před procesy dle existujících zákonů. Koordinace tedy nebyla 
provedena.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Rychlostní silnice R52 je kromě mezivládní smlouvy součástí akcí, potvrzených usnesením vlády č. 741/1999
v rámci materiálu Návrh rozvoje dopravních sítí ČR do r. 2010 a potvrzena PÚR ČR 2008. Je potvrzena 
rovněž UV č.735/2008 a UV 713/2010. Je nutno dodat, že ZÚR se nemohou odchýlit od řešení závazně 
stanoveného PÚR ČR 2008 (§ 31 odst. 4 stavebního zákona). Dokládá to i ustanovení § 39 odst. 3 
stavebního zákona, ve kterém je výslovně uvedeno, že ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve 
věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení PÚR, se nepřihlíží.

Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném 
projednání 2. Návrhu ZÚR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 k dohodě mezi vládou České 
republiky a Rakouskou spolkovou vládou uvedlo cit.: “Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou 
spolkovou vládou o propojení české rychlostní silnice R52 a rakouské dálnice A 5 na česko-rakouských 
státních hranicích (Vídeň, 23. 1. 2009) (vyhlášena pod č. 40/2009 Sb. m. s.) je mezinárodní smlouvou tzv. 
vládní kategorie, která nepodléhá ratifikaci a nevyžaduje souhlas Parlamentu nebo souhlas daný
v referendu, jejíž sjednávání přenesl prezident republiky podle čl. 61 odst. 1 písm. b) Ústavy (rozhodnutím 
vyhlášeným pod č. 144/1993 Sb.) na vládu a která upravuje otázky přesahující rámec působnosti 
ministerstva či jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele je člen vlády nebo jehož řízením je člen 
vlády pověřen.“

Námitka č.32 ve znění: „Na str. 10 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS v části o souladu s PÚR je 
odkazováno na „příslušný úsek koridoru kapacitní silnice R55 Olomouc Přerov a dále Napajedla Uherské 
Hradiště Hodonín Břeclav hranice ČR ( Wien),“ a je tvrzeno, že je zde soulad s Návrhem ZÚR. Nelze tvrdit, že 
zde existuje soulad, když tento koridor v ZÚR není zahrnut jako čtyřpruhová R55, ale jako dvoupruhový.“, se 
zamítá.

Odůvodnění:

PÚR ČR 2008 v odstavci (109) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor pro 
rychlostní silnici R55 v úseku Olomouc – Přerov a dále Napajedla – Uherské Hradiště – Hodonín – Břeclav –
hranice ČR (- Wien). Důvodem je zajištění kvalitativně vyšší úrovně obsluhy území s vysokou koncentrací 
sídel a obyvatel. Součást TEN-T. Úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady je prověřit 
proveditelnost rozvojového záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. V souvislosti s úkolem pro 
ministerstva a jiné ústřední správní orgány v článku (109) PÚR ČR 2008 lze aplikovat rozsudek NSS č.j. 8 Ao 
5/2010 – 149 ze dne 24.února 2011 v bodě [79] kde soud došel k závěru, že se jedná o úkol pro ústřední 
správní úřad, který opatří relevantní územně plánovací podklady. Teprve kladným výsledkem takového 
prověření by vznikl podklad, který by při další aktualizaci PÚR ČR již umožnil uložit konkrétní úkol orgánům 
územního plánování. 

ZÚR JMK prověřovaly záměr R55 v úseku Břeclav – st. hranice ve třech variantách, a to jak čtyřpruhový, tak 
dvoupruhový. Varianty byly posouzeny a vyhodnoceny z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
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předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky životního prostředí. U všech variant byl konstatován 
významný negativní vliv na lokality Natura 2000 a proto byly z 2. Návrhu ZÚR JMK vypuštěny. Ve 2. Návrhu 
ZÚR JMK není tedy obchvat Břeclavi řešen. 

Námitka č.34 ve znění: „Varianty „OPTIMÁLNÍ“ a „ALTERNATIVNÍ“ nebyly vzájemně porovnány jako celek a 
s uvážením dopadů na veřejné zdraví. Toto porovnání schází v SEA a HIA k Návrhu ZÚR.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Při pořízení prvních ZÚR vychází tato územně plánovací dokumentace z jejich schváleného Zadání, které 
obsahuje hlavní cíle a požadavky na jejich řešení. V Zadání ZÚR JMK je stanoven požadavek na zpřesnění 
vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR 2008 a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu 
veřejné infrastruktury s požadavkem na vymezení jednotlivých záměrů. Pro hodnocení předpokládané 
účinnosti navrhovaných koridorů a variant silniční infrastruktury Jihomoravského kraje v úrovni ZÚR JMK 
nechal KrÚ JMK zpracovat „Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK“. Výhledová komunikační síť 
Jihomoravského kraje byla prověřována ve třech koncepčních variantách – „Optimální“, „Alternativní“
a „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Pro prověření, hodnocení a návrh koridorů silniční infrastruktury
v ZÚR JMK byly využity výsledky modelování dopravního zatížení výhledové sítě Jihomoravského kraje pro 
rok 2030 v koncepční variantě „Optimální“, která zahrnuje všechny zásadní změny mající významný vliv na 
zatížení komunikační sítě, a to ve variantách, případně vzájemných kombinacích. V případě zapracování 
všech prověřovaných variant dle modelování do ZÚR JMK by musely být zásady zpracovány v koncepčních 
variantách což by bylo v rozporu se schváleným Zadáním ZÚR JMK, ve kterém zpracování koncepčních 
variant nebylo požadováno. Součástí dokumentace „Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK“ bylo 
rovněž vyhodnocení alternativních koncepčních variant silničního spojení Brno – Vídeň (ve třech 
variantách), které bylo zohledněno v návrhu dopravní infrastruktury, promítnutém v ZÚR JMK (viz str. 27 
textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK). 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21058/2011 uvedla, že bod 
námitky bere na vědomí.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, 
že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Vzhledem k míře podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive k míře podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. s tím, že dle ustanovení § 19 odst. 1 
zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených
v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, 
zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
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záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.“ 

Námitka č.35 ve znění: „Varianta sugestivně nazývaná jako „OPTIMÁLNÍ“ je na první pohled právně chybná, 
neb zavádí tranzitní dálkovou dopravu do dopravně přetížené brněnské aglomerace, kde z důvodů 
dlouhodobého překračování zákonných hygienických limitů (prašnost a hlučnost) nejen nelze v územním 
plánování umisťovat nové velké zdroje znečištění ovzduší, ale je pro pořizovatele ZÚR podle zákona
o ochraně ovzduší a podle ústavy, kde je každému jednotlivci zvlášť garantováno právo na příznivé životní 
prostředí, povinnost přijímat účinná a konkrétní územně plánovací opatření k nápravě. Toto se nestalo. 
Pořizovatel ZÚR JMK tedy pochybil.“, se zamítá.

Odůvodnění:

K dokumentaci „Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK“ a k prověřování výhledové komunikační 
sítě Jihomoravského kraje ve variantách jsme se již vyjádřili v odůvodnění k bodu 34 tohoto podání. 

K této problematice dále uvádíme, že z výsledků modelování jednotlivých variant výhledové sítě vyplývá 
jednoznačně nutnost změny řešení uspořádání komunikační sítě. Na velmi vysokém výhledovém zatížení 
komunikační sítě na vjezdech do města Brna se nepříznivě podílí předpokládaný rozvoj v jihovýchodním a 
v jihozápadním sektoru města Brna. Pokud se má realizovat, je nutno s předstihem vytvořit k tomu 
předpoklady zkapacitnění komunikační sítě (realizace Jihovýchodní tangenty atd.). Již dnešní stav silniční 
sítě na mnoha úsecích neodpovídá požadované úrovni kvality dopravy. Ta se projevuje ve snížení plynulosti 
dopravního proudu s následky ve formě kongescí a druhotně ve zvýšené nehodovosti.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA) a zabývá se zejména celkovým řešení územím z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části jde o hodnocení nad rámec strategického posouzení. 
Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad expozice, charakterizace rizika 
atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí být provedeno ke každému 
jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 

Zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentace HIA je součástí dokumentace SEA. 
Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

V návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže
a kvality ovzduší jako významných determinantů vlivů na zdraví v době projednávání realizace jednotlivých 
záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétního 
záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. Z těchto důvodů nelze ani 
předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná protihluková opatření, 
budou hlukové limity splněny, a to v návaznosti na očekávanou hlukovou zátěž, v současné době 
nespecifikovatelnou. 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při realizaci záměru připustit nesplnění požadavku právních 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivu na životní 
prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.. Základním 
předpokladem souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazů o reálném předpokladu dodržení požadavku 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví. 
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Dokumentace SEA vyhodnotila přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní 
prostředí, dokumentace HIA z hlediska vlivů na veřejné zdraví. Pro porovnání variant záměrů byla využita 
kritéria a podmínky pro rozhodování, zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území.

K přijímání „územně plánovacích opatření“ uvádíme, že stavebním zákonem není uložena žádná povinnost 
stanovovat v rámci pořizování ZÚR v námitce blíže nespecifikovaná „nápravná územně plánovací opatření“. 
Ve stavebním zákoně není tento pojem používán. Požadavek na navrhování „nápravných územně 
plánovacích opatření“ je tedy neoprávněný.

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21058/2011 uvedla, že se 
námitka na pochybení pořizovatele ZÚR netýká KHS JmK, nicméně KHS JmK cítí potřebu se k předmětné 
námitce vyjádřit cit.: 

„Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území.

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

Se stanoviskem KHS se plně ztotožňujeme. 

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“
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Námitka č.36 ve znění: „Na str. 20 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS se Návrh ZÚR odvolává na 
nějaké dopravní modelování. Je však neseznatelné, o jaké dopravní modelování jde a kde se s ním občan 
může seznámit. Takto neseznatelně formulované odůvodnění ZÚR je neakceptovatelné a pořizování ZÚR 
JMK musí být opakováno.“, se zamítá.

Odůvodnění:

V textové části Odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK je v kap. C.4.1.1 „Silniční doprava“ uvedena informace
o zpracování dopravně inženýrského podkladu „Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského 
kraje“ včetně jeho doplňku. Je zde uvedeno, že výsledky modelování byly využity při prověřování 
jednotlivých navrhovaných koridorů a variant, následně při výběru doporučených variant a navrhovaného 
řešení. V následujícím textu je popsána charakteristika základní koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
v jednotlivých modelech a variantách silniční dopravy pro výhledovou síť JMK. Z celého textu je zřejmé jaký 
podklad byl zpracován, za jakým účelem včetně uvedení přesného názvu podkladu a stručného shrnutí 
obsahu. S podkladovým materiálem se může podatel seznámit na KrÚ JMK, odboru územního plánování
a stavebního řádu.

Námitka zástupce veřejnosti L. O. (K077)

Námitka zástupce veřejnosti L. O., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, byla na podatelně Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje zaevidována dne 18.04.2011 pod č.j. JMK 54154/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ. 

Předmětné podání zástupce veřejnosti L. O.  bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené
v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Z hlediska věcného obsahu zástupce veřejnosti v předmětném podání uplatnil proti 2. Návrhu Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále též „2. Návrh ZÚR JMK“) celkem 39 samostatných námitek. 
Jednotlivé námitky byly vypořádány následovně:

Námitka č. 1 ve znění: „Požadujeme vypuštění záměru spojení Brna a Vídně pomocí R52 v úseku Pohořelice 
–Mikulov-státní hranice s Rakouskem. Tento záměr by poškodil Dolní Dunajovice hlučností a byla by 
narušena pohoda bydlení. Návrh ZÚR a připojené posouzení vlivů na veřejné zdraví se nijak nezabývalo 
otázkou hlučnosti pro naši obec v těsné vzdálenosti od plánované R52, a proto je nutné projednávání 
Návrhu ZÚR opakovat.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Je třeba připomenout, že ZÚR dle § 36 odst. 4 stavebního zákona zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s PÚR ČR, která koordinuje tvorbu a aktualizaci ZÚR. PÚR ČR je novým nástrojem 
územního plánování, nezbytným pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a koncepcí 
celorepublikového významu, vycházejících a podmiňovaných možnostmi území. PÚR ČR 2008 určuje ve 
stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních
a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní 
podmínky pro naplňování těchto úkolů. Účelem PÚR ČR je konkretizace v zákoně obecně formulovaných 
cílů a úkolů územního plánování s ohledem na souvislosti a problémy v území, které svým významem
a dosahem překračují pravomoci jednotlivých krajů, ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů. 
ZÚR se nemohou odchýlit od řešení závazně stanoveného PÚR ČR (§ 31 odst. 4 zákonem č. 183/2006 Sb.,
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o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)). Dokládá 
to i ustanovení § 39 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém je výslovně uvedeno, že ke stanoviskům, 
námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení PÚR, se nepřihlíží.

PÚR ČR 2008 vymezuje koridor pro rychlostní silnici R52 v trase Pohořelice – Mikulov –
Drasenhofen/Rakousko (E461). Důvodem jeho vymezení je zkvalitnění silničního propojení Brno – Vídeň. 
Vazba na rakouskou silniční síť. Součást TEN-T. Koridor pro tuto rychlostní silnici je již přímo vymezen
v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko bez jakýchkoliv úkolů pro ministerstva a jiné ústřední 
správní úřady. Z hlediska rozvoje dálnic a silnic v ČR je rychlostní silnice R52 zakotvena v UV č. 741/1999 Sb.
k Návrhu rozvoje dopravních sítí ČR do r. 2010 a sledována k postupné realizaci. V mezinárodních 
souvislostech je silnice R52 součástí evropské sítě E (E461), součástí Transevropského multimodálního 
koridoru, větve VI.B, vymezeného v souladu s mezinárodními dohodami v PÚR ČR 2008 jako součást spojení 
Katowice – Ostrava – Brno – Wien v silničním spojení. Poloha a propojení dopravní cesty ve větvi VI.B 
TEMMK je potvrzeno uzavřenou mezinárodní dohodou mezi Rakouskou spolkovou republikou a vládou ČR
o propojení rakouské dálnice A5 a české rychlostní silnice R52.

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority 
územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. Udržitelný 
rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti 
či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. 

ZÚR JMK prověřovaly záměr R52 ve dvou variantách. Varianty byly posouzeny a vyhodnoceny z hlediska 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky životního prostředí. 
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo a ovzduší byla hodnocena vybraná varianta jako varianta s nižší intenzitou 
působení negativních vlivů. Při vyhodnocování variant bylo postupováno v souladu se stavebním zákonem, 
což dokládá textová část vyhodnocení SEA zejména v kap. A.6, textová část Odůvodnění str. 49 a textová 
část Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen „HIA“) na str. 100. 

KHS JmK ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 
2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 nesouhlasí s tím, že je nutno 
projednávání Návrhu ZÚR opakovat z toho důvodu, že „se posouzení vlivů na veřejné zdraví nijak 
nezabývalo otázkou hlučnosti“ pro obec. 

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vliv na veřejné zdraví 
ve strategické rovině.

Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, 
že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. 
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Pro posouzení KHS JmK je zásadní, že zpracovatel HIA ve svém závěru na základě hodnocení nevyloučil 
žádnou z posuzovaných variant, současně však upozornil na potenciální problémy související s ochranou 
veřejného zdraví.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a 
zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí,
z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro 
budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. 
ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

Z výše uvedeného je zřejmé, že požadavek na vypuštění záměru rychlostní sinice R52 z 2. Návrhu ZÚR JMK 
je neoprávněný.

Námitka č.2 ve znění: „Požadujeme vypuštění záměru spojení Brna a Vídně pomocí R52 v úseku Pohořelice –
Mikulov-státní hranice s Rakouskem. Tento záměr by poškodil naši obec prašností a bylo by ohroženo zdraví 
občanů včetně malých dětí. Návrh ZÚR a připojené posouzení vlivů na veřejné zdraví se nijak nezabývalo 
otázkou prašnosti pro naši obec v těsné vzdálenosti od plánované R52, a proto je nutné projednávání 
Návrhu ZÚR opakovat.“, se zamítá.

Odůvodnění:

ZÚR JMK prověřovaly záměr R52 ve dvou variantách. Varianty byly posouzeny a vyhodnoceny z hlediska 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky životního prostředí. 
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo a ovzduší byla hodnocena vybraná varianta jako varianta s nižší intenzitou 
působení negativních vlivů. Při vyhodnocování variant bylo postupováno v souladu se stavebním zákonem, 
což dokládá textová část vyhodnocení SEA zejména v kap. A.6, textová část Odůvodnění str. 49 a textová 
část HIA na str. 100. 
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KHS JmK ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 
2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 nesouhlasí s tím, že je nutno 
projednávání Návrhu ZÚR opakovat z toho důvodu, že „se posouzení vlivů na veřejné zdraví nijak 
nezabývalo otázkou prašnosti“ pro obec. 

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině.

Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, 
že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. 

Pro posouzení KHS JmK je zásadní, že zpracovatel HIA ve svém závěru na základě hodnocení nevyloučil 
žádnou z posuzovaných variant, současně však upozornil na potenciální problémy související s ochranou 
veřejného zdraví.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí. Ustanovení § 10a zákona upřesňuje, co je předmětem posuzování 
vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou
i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

Z výše uvedeného je zřejmé, že požadavek na vypuštění záměru rychlostní sinice R52 z 2. Návrhu ZÚR JMK 
je neoprávněný.
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Námitka č.3 ve znění: „Umístěni R52 do území by vedlo v prostoru naší obce k nepřípustné fragmentaci 
území, přerušení existujících i pánovaných cyklostezek.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí ve všech 
případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. 
Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové 
superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. 

Hodnocení SEA zajišťuje zpracovatelem dokumentace SEA, který je autorizovanou osobou. Ve smyslu § 159 
odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně 
plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

Dokumentace SEA vyhodnotila přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní 
prostředí. Pro porovnání variant záměrů byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování, zohledňující 
základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území. V tomto konkrétním případě je porovnání variant 
rychlostní silnice R52 uvedeno na str. 53 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK. Navrhovaná 
rychlostní silnice R52 respektuje stávající stopu již existující dopravní cesty (silnice I/52) a proto nebyl při 
hodnocení záměru identifikován z pohledu fragmentace krajiny potenciálně významný negativní vliv. V 
dokumentaci SEA v kap. A7 „Popis opatření pro přecházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo 
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí“ jsou navržena plánovaná opatření. V 
projektových opatřeních společných je mimo jiné uvedeno opatření pro omezení negativních vlivů 
fragmentace krajiny a populací, a to s předstihem v podrobném měřítku řešit zajištění prostupnosti 
liniových dopravních staveb ve smyslu metodiky AOPK ČR (metodická příručka k zajištění průchodnosti 
dálničních komunikací pro volně žijící živočichy). Na problém je tedy v dokumentaci SEA obecně poukázáno
a je navrženo opatření. Závěry z dokumentace SEA byly promítnuty do ZÚR JMK viz článek (54) Kritéria
a podmínky pro rozhodování o změnách v území.

Zachování funkčnosti stávajících cyklostezek je ve vztahu k záměru rychlostní silnice R52 technicky řešitelné. 
Jedná se však o podrobnost, která není relevantní úrovni ZÚR a bude tedy řešena až v podrobnější 
dokumentaci.

Námitka č.4 ve znění: „Umístění R52 do území okolo naší obce a sousedních obcí je v rozporu
s principy územního plánování. Naše oblast má dobrou dopravní obslužnost (silnice 1/52) byla nově 
vybudována nedávno. Naše oblast je oblastí agroturištiky, cykloturistiky a cenným územím z hlediska 
zachování přírodních a historických hodnot. Do takové oblasti není přípustné umisťovat rychloslní 
komunikace a jejich ochranná pásma, zejména v situaci, kdy je autorizovanými studiemi prokázáno, že 
varianta napojení ČR a Rakouska s napojením Polska je o 30 miliard levnější s využitím R55 jako 
čtyřpruhového obchvatu Břeclavi a kdy toto vedení R55 až po hranici s Rakouskem u Břeclavi je zakotveno 
ve vládou schváleném dokumentu Politika územního rozvoje, kterou je povinen pořizovatel Návrhu ZUR 
respektovat.“, se zamítá.

Odůvodnění:

K dobré dopravní obslužnosti obce lze uvést, že rychlostní silnice R52 má být výhledově propojena
s rakouskou dálnicí A5 a bude sloužit především pro převedení tranzitní dopravy. Stávající silnice I/52 byla
v 90. letech minulého století budována rovněž pro tranzitní dopravu, nikdy nebyla budována pro funkci 
dopravně obslužnou. V době její realizace nebyly předpokládány vysoké dopravní intenzity, a proto
z hlediska kapacitního byla dostačující dvoupruhová komunikace s úrovňovými křižovatkami. Obec Bavory 
je připojena na silnici I/52 prostřednictvím silnice III/0521 (obec ve svém podání uvádí nesprávně III/42121). 
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Úrovňové křižovatky na stávající silnici I/52 jsou již nevyhovující z hlediska bezpečnosti, dochází na nich
k častým dopravním nehodám, a proto je nutná jejich přestavba na mimoúrovňové křižovatky. Podle platné 
ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ a ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích“ mohou být křižovatky umísťovány ve vzdálenosti 4 km od místa odpojovacího
a připojovacího pruhu. Stávající křižovatka silnic I/52×III/0521 nesplňuje požadované vzdálenosti
k předchozí a následující křižovatce, a proto byla vypuštěna. Obslužnost obce bude zajištěna pomocí 
doprovodných komunikací stejným způsobem jako doposud. 

PÚR ČR je novým nástrojem územního plánování, nezbytným pro koordinaci územně plánovací činnosti 
krajů a koncepcí celorepublikového významu, vycházejících a podmiňovaných možnostmi území. PÚR ČR 
2008 určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, 
přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje 
strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. Účelem PÚR ČR je konkretizace v zákoně obecně 
formulovaných cílů a úkolů územního plánování s ohledem na souvislosti a problémy v území, které svým 
významem a dosahem překračují pravomoci jednotlivých krajů, ministerstev nebo jiných ústředních 
správních úřadů. Zásady se nemohou odchýlit od řešení závazně stanoveného PÚR ČR (§ 31 odst. 4 
stavebního zákona). Dokládá to i ustanovení § 39 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém je výslovně 
uvedeno, že ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení 
PÚR, se nepřihlíží.

PÚR ČR 2008 v odstavci (106) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor pro 
rychlostní silnici R52 v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko (E461). Důvodem jeho vymezení 
je zkvalitnění silničního propojení Brno – Vídeň. Vazba na rakouskou silniční síť. Součást TEN-T. Koridor pro 
tuto rychlostní silnici je již přímo vymezen v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko bez 
jakýchkoliv úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady. 

Dále PÚR ČR 2008 v odstavci (109) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor 
pro rychlostní silnici R55 v úseku Olomouc – Přerov a dále Napajedla – Uherské Hradiště – Hodonín –
Břeclav – hranice ČR (- Wien). Důvodem je zajištění kvalitativně vyšší úrovně obsluhy území s vysokou 
koncentrací sídel a obyvatel. Součást TEN-T. Úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady je 
prověřit proveditelnost rozvojového záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. 

V PÚR ČR 2008 jsou vymezeny koridory pro dva samostatné záměry rychlostní silnici R52 a rychlostní silnici 
R55 včetně prověření záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. PÚR ČR 2008 tedy stanovila spojení JMK
s Vídní s použitím jak R52 tak R55. Je třeba připomenout, že ZÚR dle §36 odst. 4 stavebního zákona 
zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s PÚR ČR, která koordinuje tvorbu
a aktualizaci ZÚR. 

V souvislosti s úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní orgány v článku (109) PÚR ČR 2008 lze 
aplikovat rozsudek NSS č.j. 8 Ao 5/2010 – 149 ze dne 24.února 2011 v bodě [79] kde soud došel k závěru, že 
se jedná o úkol pro ústřední správní úřad, který opatří relevantní územně plánovací podklady. Teprve 
kladným výsledkem takového prověření by vznikl podklad, který by při další aktualizaci PÚR ČR již umožnil 
uložit konkrétní úkol orgánům územního plánování. 

ZÚR JMK prověřovaly jak záměr R52, a to ve dvou variantách, tak záměr R55 v úseku Břeclav – st. hranice ve 
třech variantách. Varianty rychlostní silnice R52 a R55 byly posouzeny a vyhodnoceny z hlediska dopravně 
inženýrských kritérií, předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky životního prostředí (pozn. u všech 
variant v úseku R55 Břeclav – st. hranice byl konstatován významný negativní vliv na lokality Natura 2000). 
Při vyhodnocování variant bylo postupováno v souladu se stavebním zákona což dokládá textová část 
vyhodnocení SEA zejména v kap. A.6, textová část Odůvodnění str. 49 a 59 a textová část HIA na str. 100
a 113.
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Navrhovaná rychlostní silnice R52 je na území obce Bavory vedena podél hranice Chráněné krajinné oblasti 
Pálava, kterou v současné době tvoří stávající silnice I/52. V této části je vymezena III. zóna CHKO, 
nejcennější části tedy nebudou ohroženy. Zástavba obce Bavory (včetně návrhových ploch pro bydlení dle 
platného územního plánu Bavory) je od stávající silnice I/52 vzdálena cca 500m a je odcloněna stávajícím 
areálem výroby a navrhovanými plochami občanské vybavenosti, které jsou umístěny v bezprostřední 
blízkosti silnice I/52. Přírodní a historické hodnoty obce nebudou tedy stavbou rychlostní silnice dotčeny.

Žádný právní předpis neupravuje přípustnost či nepřípustnost umisťování rychlostní silnice do oblasti 
agroturistiky a cykloturistiky. V rámci budování čtyřpruhové komunikace je možné nalézt takové technické 
řešení, které zajistí bezkolizní dopravní spojení pro jak motorovou, tak cyklistickou i pěší dopravu. Jedná se 
však o podrobnost, která není relevantní úrovni ZÚR a bude tedy řešena až v podrobnější dokumentaci.

V případě výstavby rychlostní silnice lze očekávat lepší dopravní dostupnost dotčeného území a tím i nárůst 
návštěvníků turisticky atraktivního regionu.

K proklamované úspoře 30 mld. dodáváme, že tato nebyla prokázána.

Námitka č.5 ve znění: „Požadujeme vypuštění záměru spojení Brna a Vídně pomocí R52 v úseku Pohořelice –
Mikulov-státní hranice s Rakouskem. Tento záměr je v rozporu autorizovaným posouzením variant spojení 
Brna a Vídně v posouzení Mgr. Volfa (2007), které krajský úřad vlastní.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Záměr rychlostní silnice R52 v úseku Pohořelice – Mikulov – státní hranice nelze z 2. Návrhu ZÚR JMK 
vypustit. Důvody byly již podrobně popsány v odůvodnění k námitce č.4.

K posouzení variant spojení Brna a Vídně Mgr. Volfa (2007) uvádíme, že toto posouzení je jedním z mnoha 
podkladů, které byly prověřeny v rámci zpracování 2. Návrhu ZÚR JMK. 

V souladu se stavebním zákonem je součástí 2. Návrhu ZÚR JMK Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území 
Natura 2000. Zpracovatelem dokumentace je autorizovaná osoba. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního 
zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci. Je nutno dodat, že jedním z autorizovaných hodnotitelů ZÚR JMK je Mgr. Ondřej Volf. 

Námitka č.6 ve znění: „Požadujeme, aby ZUR byla v souladu s Politikou územního rozvoje (PÚR). Pro R55 je 
nutné respektovat vymezení v čl. (109) PÚR. tj. Olomouc–Přerov a dále Napajedla–Uherské Hradiště–
Hodonín–Břeclav–hranice ČR (–Wien), tj. i R55 jako čtyřpruhový obchvat města Břeclavi.“, se zamítá.

Odůvodnění:

2. Návrh ZÚR JMK je v souladu s PÚR ČR 2008. Soulad s PÚR ČR 2008 byl již podrobně vysvětlen
v odůvodnění k námitce č.4.

Ve smyslu § 38 stavebního zákona posuzuje návrh ZÚR před jejich vydáním Ministerstvo pro místní rozvoj,
a to z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy
a mezinárodní závazky, a z hlediska souladu s PÚR ČR 2008. Ministerstvo pro místní rozvoj 2. Návrh ZÚR 
JMK posoudilo a závěrem svého stanoviska uvedlo cit.: „ZÚR JMK upřesňují rozvojové osy, oblasti a koridory 
dopravní a technické infrastruktury celostátního a mezinárodního významu uvedených v PÚR 2008. 
Koordinují využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy se sousedními kraji a mezinárodními 
závazky. Vycházejí z celorepublikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
a naplňují požadavky vyplývající z dalších úkolů pro územní plánování.“ Ministerstvo pro místní rozvoj tedy 
při posuzování neshledalo žádné nedostatky. 
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Námitka č.7 ve znění: „Požadujeme, aby ZÚR byla v souladu s PÚR. Pro S8 je nutné respektovat vymezení
v čl. (117) PÚR, tj. Havlíčkův Brod–Jihlava–Znojmo–Hatě–hranice ČR/Rakousko (Wien), tj. i S8 musí být 
plnohodnotným obchvatem města Znojmo a v ZÚR tedy nemůže být zanesen místo toho průtah dnes již 
urbanizovaným územím Znojma včetně Znojma-Přímětice. Plnohodnotný obchvat musí být trasován až 
severně od Znojma-Přímětic, Kuchařovic a Suchohrdel.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Trasa silnice I/38 (dle PÚR ČR 2008 koridor kapacitní silnice S8) je řešena z územně plánovacího hlediska od 
roku 1994, kdy byly zahájeny práce na Územním plánu velkého územního celku okresu Znojmo. V prosinci 
2000 byl odevzdán koncept Územního plánu velkého územního celku okresu Znojmo, v tomto konceptu 
byla navržena variantně trasa silnice I/38. Jednou variantou byla trasa silnice I/38 podle vyhledávací studie 
zpracované firmou HBH Projekt spol. s r.o. Dále zpracovatel konceptu navrhl velkorysejší variantu vedení 
silnice pro vyšší kategorii, na této trase byly navrženy rovněž dílčí subvarianty v prostoru přechodu česko –
rakouské hranice. U velkorysejší varianty byl navržen i vzdálenější obchvat Znojma, severněji od Znojma se 
pak tato varianta dostávala do složitějších územních podmínek včetně toho, že nemohla být zkoordinována
s vyhledáním nové trasy na území sousedního kraje. 

Koncept územního plánu byl ve druhé polovině roku 2001 veřejnoprávně projednáván. Ministerstvo 
dopravy jako ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy zodpovědné za koncepce rozvoje dopravních 
sítí v rámci jednotlivých druhů dopravy, v rámci územně plánovací činnosti pak prosazuje rozvojové záměry 
státu na úseku dopravní infrastruktury do územně plánovací dokumentace. Ministerstvo dopravy uplatnilo 
ke konceptu řešení stanovisko k předloženým variantám silnice I/38 v tom smyslu, že nemůže souhlasit
s návrhem samoúčelného vedení silnice I/38 v území bez jakékoliv návaznosti na dopravně významné 
dopravní cesty a mimo kontakt s většími sídelními celky. Velkorysejší varianta byla vedena přes území 
přírodních parků Jevišovka a Rokytná, Ministerstvo dopravy ji posoudilo jako dopravně neodůvodněnou
a technicky nedoloženou. Přeložku silnice I/38 požadovalo převzít z dokumentace zajišťované Ředitelství 
silnic a dálnic (dále jen ŘSD ČR) a další případné varianty nesledovat. Rovněž ŘSD ČR se vyjádřilo ve stejném 
smyslu.

V následujících letech byl zpracován Generel dopravy Jihomoravského kraje, v němž bylo provedeno 
dopravně inženýrské posouzení základní silniční sítě Jihomoravského kraje ve variantách. Z provedených 
modelových zatížení a porovnání vyplynulo doporučení závazně sledovat a územně chránit silniční
a dálniční síť podle základní varianty, v níž je silnice I/38 charakterizována jako silnice I. třídy včetně 
„bližšího“ obchvatu Znojma. 

Stavba silnice I/38 Znojmo - obchvat je v souladu s Územním plánem města Znojma a obcí Dobšice, 
Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly (dále jen ÚPM Znojma) schváleným v roce 2000. Na I. 
stavbu – 2. etapu obchvatu bylo v roce 2006 vydáno stavební povolení a stavba byla zrealizována. 
S výjimkou úseku Znojmo – obchvat III. stavba – Hatě, který je navrhován jako směrově rozdělená silnice 
kategorie S 22,5/100, je zbývající část trasy navrhována jako dvoupruhová silnice kategorie S 11,5/100. 
Svými technickými parametry plně vyhoví kategorii S 11,5/90 dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
a to včetně řešení křižovatek, které budou na celém tahu proto řešeny jako mimoúrovňové. 

Záměr stavby tak, jak byl od svého počátku vytvářen a formulován, byl tedy následně vyprojektován, 
projednán a v některých částech povolen a následně i proveden. Na celý tento proces byly vynaloženy 
značné finanční prostředky, které by byly v případě odstoupení od realizace v této fázi projektu zmařeny. K 
takovému zásahu nelze přistoupit pouze na základě subjektivního hodnocení jednotlivců, kteří jsou 
navrhovaným řešením dotčeni, ale na základě relevantních podkladů, které by doložily opodstatněnost 
námitek stěžovatelů. Případnou změnu trasování předmětné stavby, vzhledem k částečné realizaci projektu
a již probíhajícím navazujícím řízením, by musel iniciovat investor stavby Ministerstvo dopravy nebo město 
Znojmo.
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Ze strany města Znojma a rovněž ze strany Ministerstva dopravy, jako ústředního orgánu státní správy ve 
věcech dopravy nebyly v rámci veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK uplatněny žádné požadavky 
týkající se změny trasování obchvatu města Znojma oproti trase, která je schválena v ÚPM Znojma.

Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 06.05.2011 vydaným pod zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma k požadavku 
na nové vyhledání trasy obchvatu Znojma uvedl, že záměr je v souladu s PÚR ČR 2008, je veden pod S8 
(117). Obchvat Znojma je dlouhodobě připravován, nesouhlasíme s návrhem vyhledávání nové trasy.

Námitka č.8 ve znění: „Požadujeme vypuštění JV, .J a JZ tangenty města Brna. Jedná se o záměr koridorů 
dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu, které svým významem 
přesahují území jednoho kraje. V prvním Zadání ZÚR pořizovatel ZÚR jasně uvedl, že na tyto tangenty 
by měla být převedena dálnice Dl, t j .  nejdůležitější dálnice v ČR. ZÚR musí být uvedena do 
souladu s PÚR, kde tyto tangenty nejsou uvedeny mezi dopravními koridory.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Jihozápadní tangenta (dále jen JZT), Jižní tangenta (dále jen JT) a Jihovýchodní tangenta (dále jen JVT) jsou 
součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol pro územní plánování 
stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit územní podmínky pro řešení 
dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti s rozvojem komerční zóny Brno-jih“.

V ZÚR JMK prověřené a vymezené koridory JZT, JT a JVT napadené podatelem, jsou dlouhodobými záměry, 
které prověřila řada územně plánovacích podkladů, zejména Generel dopravy Jihomoravského kraje, 
Územní prognóza Jihomoravského kraje, Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, Územní studie 
aglomeračních vazeb města Brna, Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje. 

V námitce je uplatněno znění Zadání ZÚR JMK schválené roku 2007, které je v současné době není 
relevantní, neboť pro zpracování ZÚR JMK je relevantní Zadání ZÚR JMK schválené ZJMK dne 25.02.2010, ve 
kterém není předmětný pokyn obsažen. 

Námitka č.9 ve znění: „Přístup k posuzování dopadu ZUR na veřejné zdraví prezentovaný v části H1A je 
principiálně chybný. Cílem posuzování není a nemůže být porovnání variant bez prvotního stupně hodnocení, 
kdy nejprve musí být aplikována vylučující kritéria, tj. zákaz umisťování nových zdrojů znečištění do oblastí, 
kde jsou v době pořizování ZÚR prokazatelně překročeny zákonné hygienické limity. Správnou formulací je 
tvrzení na str. 37 HIA, kde se uvádí, že ,,Pro lokality, dotčené novou výstavbou silnic a železnic obecně platí, 
že z definice nelze připustit vznik nepřijatelné úrovně rizika ani u malé části obyvatel ve prospěch celku.". 
Tato formulace se blíží formulaci, která vyplývá z ústavního práva jednotlivce na příznivé životní prostředí. 
Této formulace se posouzení HIA ale nedrží, protože porovnává varianty bez respektování výše 
specifikovaných vylučujících kritérií a protizákonně doporučuje varianty, v rámci nichž existují úseky s již 
existujícím a zdokumentovaným překročením zákonných hygienických limitů.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority 
územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. Udržitelný 
rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti 
či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. 
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Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešením území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad expozice, 
charakterizace rizika atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí být 
provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 

Zpracovatelem dokumentace HIA je držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na 
veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska 
ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

KHS JmK ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 
2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 nesouhlasí s konstatováním, že
„přístup k posuzování dopadu ZÚR na veřejné zdraví prezentovaný v části HIA je principiálně chybný“ a že 
„posouzení HIA protizákonně doporučuje varianty, v rámci nichž existují úseky s již existujícím
a zdokumentovaným překročením zákonných hygienických limitů“.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy.

V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině.

Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, 
že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. 

Pro posouzení KHS JmK je zásadní, že zpracovatel HIA ve svém závěru na základě hodnocení nevyloučil 
žádnou z posuzovaných variant, současně však upozornil na potenciální problémy související s ochranou 
veřejného zdraví.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
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vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že v případě staveb souvisejících s vymezením koridorů nebo ploch v ZÚR JMK, 
lze tyto stavby do území umisťovat pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu s tím, že 
dle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona jsou v rámci řízení o umístění staveb jedním z podkladů 
závazná stanoviska dotčených orgánů.“

Námitka č.10 ve znění: „Posouzení HIA nepřípustně ignoruje známé hodnoty překročení hygienických 
limitů. Dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. je pro průměrné 24hodinové koncentrace PMIO stanoven imisní 
limit, který má hodnotu 50µg*m-3. Tato koncentrace může být za kalendářní rok překročena maximálně 
35x. Tento závazný zákonný indikátor – imisní limit – je v HIA praktický ignorován.1 

1Jediná zmínka o 24 hod. průměrech je na str. 5 HIA a na obr. 2 v HIA. Tuto je naprosto nedostatečné. Schází 
informace o zátěži PM10 podél Dl smírem k západu (oblast Troubska, Ostopovic, atd.), což je společně
s prostorem Brna-Bosonohy oblastí naprosto klíčovou z hlediska „doporučovaných" nových záměrů R43, JZ 
tangenty, mimoúrovňové křižovatky Dl×R43×JZ tangenta. Toto je naprosto zásadní opomenutí, které vede
k nesprávnosti celé dopravní koncepce v ZÚR JMK.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Obecně k problematice dopadů na veřejné zdraví uvádíme, že účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, 
které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje
a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. 
„Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“ je zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK 
na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí 
se odehrává ve strategické rovině. Vlastní vyhodnocení se zabývalo celkovým řešení území z pohledu cílů 
ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, 
které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality ovzduší
a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

KHS JmK ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 
2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 nesouhlasí s konstatováním, že
„Posouzení HIA nepřípustně ignoruje známé hodnoty překročení zákonných hygienických limitů“.
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Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy.

KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň kvality ovzduší v době realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. 
technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměrů. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, 
případně jiná opatření, budou požadavky stanovené v oblasti ochrany veřejného zdraví splněny.

Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.“

Námitka č.11 ve znění: „Krajská hygienická stanice ve svém „Postupu hodnoceni vlivu na veřejné zdraví pro 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje" z 26.3.2010 požadovala „U hluku bude do hodnocení 
zapracována skutečnost, že realizace záměru je nepřípustná v případě, že by došlo k překročení limitu. 
Hladina hluku u nejbližší zástavby u nového záměru tak může být nejvýše na úrovni limitů". Tento postup je 
nepochybně analogicky nutné aplikovat i pro škodliviny v ovzduší a pak je požadavek formulovatelný např. 
pro PM10 jako „U znečištění ovzduší bude do hodnocení zapracována skutečnost, že realizace zaměru je 
nepřípustná v případě, že by došlo k překročení limitu. Koncentrace škodlivin a jejich frekvence výskytu 
nadlimitních stavů u nejbližší zástavby u nového záměru tak může být nejvýše na úrovni limitu". Toto nebylo
v HIA provedeno např. z hlediska 24 hod průměrů PM10 a jejich limitního počtu výskytů v roce (tj. 35x).“, se 
zamítá.

Odůvodnění:

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 uvedla cit.: 
„Připomínku bere KHS JmK na vědomí s tím, že požadavek KHS JmK na formulaci do ZÚR JMK…“do 
hodnocení bude zapracována skutečnost, že realizace záměru je nepřípustná v případě, že by došlo
k přeročení limitu. Hladina hluku u nejbližší zástavby u nového záměru tak může být nejvýše na úrovni 
limitů“. … byl pouze deklaratorní. Analogicky totéž platí pro limity znečištění ovzduší. KHS JmK nepovažuje 
absenci takového textu ve fázi ZÚR za významnou, neboť pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví
a vlivů na životní prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. jsou údaje
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o plnění limitů nezbytné až pří projednávání konkrétního záměru s tím, že dle ustanovení § 3 zákona
č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto. Navíc 
zákon č. 258/2000 Sb. ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu nespecifikují požadavky na zpracování 
HIA.“

Námitka č.12 ve znění: „Posouzení HIA ignoruje, že v oblasti jižní části města Brna a přilehlých obcích jsou 
dlouhodobě překračované hygienické limity prašnosti, specificky roční povolený počet překročení 24 hod 
průměrů PM10 (viz níže a viz příloha). Tyto urbanizované útvary leží v oblasti, pro kterou jsou dle 
publikované informace ČHMÚ reprezentativní data ze stanice Brno-Tuřany („Reprezentativnost: oblastní 
měřítko – městské nebo venkov (4 – 50 km/“, Dr. Škeřil, www.chmi.cz). Tedy pokud data ze stanice Brno-
Tuřany dokládají roční překročení maximálního povoleného počtu 35 překročení 24 hod průměrů 
koncentrací PM10, pak z hlediska PM10 v této oblasti nemůže být umístěn nový zdroj znečištění. Je 
nesporné, že tato oblast, pro kterou jsou data stanice Brno-Tuřany reprezentativní, zahrnují nejen obce
v těsné blízkosti Brna-Tuřan (jako např. Šlapanice vzdálené cca 2–3 km, Ponětovice, Kobylnice, cca 3,5 km, 
Jiříkovice 5 km, Modřice, Blažovice, Rebešovice 6–7 km, Želešice, Moravany, Nebovidy 8–10 km), ale 
zahrnují i městskou část Brno-Bosonohy a obce Troubsko a Ostopovicc ve vzdálenosti 11–13 km. Je to 
potvrzeno i vysokou mírou korelace mezi údaji stanice Brno-Tuřany a stanice Brno-Bohunice (Lány) a stanicí 
provozovanou v Brně-Bosonohách, Tímto jsou definovány oblasti zatížené hygienickými závadami, a tedy 
limity využití území. Je velmi závažnou chybou Návrhu ZÚR, že toto ignoroval a také těžkou vadou HIA, že 
tyto informace neuvedla.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Tento bod odůvodnění námitky se vztahuje k situaci obyvatel jižně Brna, podatelem není specifikováno 
dotčení správního území jednotlivých obcí. Lze vyjít z předpokladu, že podatel vztahuje argumentaci
k městským částem Statutáního města Brna v jeho jižní části, tedy Brno – Bosonohy Brno – Chrlice a Brno -
Tuřany, a ke všem obcím ležícím jižně Brna, tedy Modřice, Moravany, Nebovidy, Ostopovice, Želešice, 
Šlapanice, Ponětovice. K argumentaci podatele, která se vztahuje k hodnocení vlivů záměrů a koncepce na 
životní prostředí v dokumentaci Posouzení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (dále jen SEA) a k hodnocení 
vlivů na obyvatelstvo v dokumentaci Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA) uvádíme: Závěry SEA
a HIA vyplývají jednak z podrobnosti ZÚR JMK, kdy jsou hodnoceny koridory a plochy, a jednak
z předpokladu, že je zapotřebí brát v úvahu nejen vlivy jednotlivých záměrů, ale i jejich kumulativní 
působení a vlivy dopravního systému ve stávajícím stavu. Kumulace záměrů v území obcí Ostopovice, 
Modřice, Šlapanice, Ponětovice a městské části Brno – Bosonohy je zohledněna v odůvodnění námitky
č. 13. Pro ostatní dotčené obce: Želešice - s ohledem na to, že koridor JZT se k. ú. Želešice dotýká jen 
okrajově (v místech východně od obce), nepředpokládají se negativní vlivy ZÚR JMK na obytné území obce 
Želešice přesahující povolené limity. Moravany a Nebovidy - s ohledem na to, že je v k. ú. Nebovidy trasa 
JZT řešena v tunelovém úseku v délce 290 m (ležícím západně od obce Moravany), nepředpokládají 
se negativní vlivy ZÚR JMK na obytné území obcí Nebovidy a Moravany přesahující povolené limity. 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 nesouhlasí
s konstatováním, že „je těžkou vadou HIA, že tyto informace neuvedla“ – tj. informace uvedené v textu 
námitky související s úrovní kvality ovzduší.“.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy.

Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA.
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KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň kvality ovzduší v době realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. 
technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměrů. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, 
případně jiná opatření, budou požadavky stanovené v oblasti ochrany veřejného zdraví splněny.

Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti 
na stávající stav životního prostředí v dotčeném území.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.

Dále KHS JmK uvádí, že v případě staveb souvisejících s vymezením koridorů nebo ploch v ZÚR JMK, lze tyto 
stavby do území umisťovat pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu s tím, že dle 
ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona jsou v rámci řízení o umístění staveb jedním z podkladů závazná 
stanoviska dotčených orgánů.“

Námitka č.13 ve znění: „Z výše dokumentovaného vyplývá, že do oblasti Brna-Bosonoh a Troubska nemůže 
být situován nový zdroj znečištění, tj. mimoúrovňová křižovatka DlxR43xJZ tangenta a nemůže zde být 
situován nový zdroj znečištění, tj. R43. Stejně tak ze stejných důvodů nelze v Modřících situovat 
mimoúrovňovou křižovatku R52xJZxJ tangenta a nelze navrhovat nový záměr, který by systémově přivedl do 
Modříc a okolí další tranzitní dálkovou dopravu, tj. nelze navrhovat záměr napojení Brna a Vídně přes 
Mikulov. Ze stejných důvodů nelze situovat mimoúrovňovou křižovatku DlxJV tangenta do prostoru Jiříkovic-
Tvarožná-Blažovice-Holubice. Tím je také vylučovacími kritérii nutno vyloučit i nové záměry JZ, J a JV 
tangenty, R43 v tzv. bystrcké trase a napojení Brna a Vídně přes Mikulov. Tyto nové záměry vyloučené již 
vylučovacími kritérii nesmí být dále porovnávány s jinými záměry dopravních staveb, jak to nesprávně činí 
jak návrh ZÚR, tak i HIA.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Situací v lokalitách, které se týkají předmětných MÚK se v rámci řešení ZÚR JMK zabývala dokumentace HIA
v kap. 4.4.15. a v kap. 5. Z uvedených částí HIA vyplývá, že:

1. Lokalita Šlapanicka a lokalita Bosonohy-Troubsko-Ostopovice, ve které se nachází navrhovaná MÚK 
Bosonohy, byly v ZÚR JMK identifikovány jako lokality s výraznou kumulací záměrů v území. HIA 
požaduje situaci řešit samostatnou studií (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při 
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realizaci všech záměrů, další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného 
zdraví. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že by měla být 
zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná 
nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze 
závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech 
rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK
u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel 
je oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo 
územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud 
je to nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

2. Pro oblast Modřic využila HIA již vypracovanou souhrnnou územní studii obsahující rozptylovou studii, 
hlukovou studii a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví. Uvedená studie umožnila nalézt nejvhodnější 
řešení nejen z hlediska vlivů nových záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví, nýbrž i z hlediska vlivů 
stávajících na obytnou zástavbu v rámci ZÚR JMK.

Problematiky mimoúrovňové křižovatky Tvarožná (v námitce podatele označené jako mimiúrovňová 
křižovatka D1xJV tangenta – dále jen MÚK Tvarožná) se od předchozích dvou mimoúrovňových křižovatek 
odlišuje především v tom, že se jedná o územní rezervu. Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 
stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, 
vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití. Dále mohou 
vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být 
měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití, tzv. „územní 
rezervy“. Ve smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ je v článku (192) vymezena JVT –
kapacitní (nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná i MÚK Tvarožná.

V ZÚR JMK není vymezován koridor pro realizaci záměru JVT – kapacitní (nekategorizované) spojení 
Šlapanice – MÚK Tvarožná a MÚK Tvarožná (na základě kterého by mohlo dojít k realizaci stavby), ale je 
vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, aby zde byly realizovány záměry 
znemožňující či ztěžující případné budoucí využití výše uvedené záměry. 

V rámci projednání ZÚR se vyhodnocují všechny známé a relevantní varianty záměrů, které jsou 
vyhodnoceny v souladu se stavebním zákonem. V žádném případě nelze předjímat či jinak redukovat výběr 
variant na základě v námitce uváděných tzv. „vylučovacích kritérií“. Tento postup by nebyl v souladu se 
stavebním zákonem. Žádné známé varianty záměrů nebyly vyloučeny viz dokumentace SEA a HIA. 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 nesouhlasí
s předmětem bodu námitky, tj. nemožností „situovat“ vyjmenované nové zdroje znečištění do uvedených 
lokalit a s konstatováním, že „nové záměry vyloučené již vylučovacími kriterii nesmí být dále porovnávány
s jinými záměry dopravních staveb“.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy. 

Dále KHS JmK uvádí, že zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují 
požadavky na zpracování HIA a že vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování 
HIA, bylo dohodnuto na základě jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. 
zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení 
vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné 
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až v navazujících řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za 
dostatečné.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že v případě staveb souvisejících s vymezením koridorů nebo ploch v ZÚR JMK, 
lze tyto stavby do území umisťovat pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu s tím, že 
dle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona jsou v rámci řízení o umístění staveb jedním z podkladů 
závazná stanoviska dotčených orgánů.

Dále KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší v době realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně –
technických resp. technologických řešení konkrétních záměrů a záměrů souvisejících, případně jiných 
parametrů disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek 
respektujících technické, organizační, případně jiná opatření, budou požadavky stanovené v oblasti ochrany 
veřejného zdraví splněny.

Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti 
na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.

Námitka č.14 ve znění: „Pro oblast s překročenými hygienickými limity je naopak nutné v rámci ZÚR 
navrhovat nápravná územně plánovací opatření. Tato opatření jsou známa a jsou reálná, ale jsou v Návrhu
ZÚR v tomto kontextu zcela ignorována.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Stavebním zákonem není uložena žádná povinnost stanovovat v rámci pořizování ZÚR v námitce blíže 
nespecifikovaná „nápravná územně plánovací opatření“. Ve stavebním zákoně není tento pojem používán. 
Požadavek na navrhování „nápravných územně plánovacích opatření“ je tedy neoprávněný.

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 uvedla, že bod 
námitky související s navrhováním nápravných územně plánovacích opatření se přímo nedotýká 
kompetencí KHS JmK, které jsou jí v rámci projednání ZÚR zákonem č. 258/2000 Sb. svěřeny s tím, že 
překročení hygienických limitů hluku je ze strany KHS JmK řešeno v dikci ustanovení § 31 odst. 1 zákona
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č. 258/2000 Sb. a problematika stávající zátěže dalších složek životního prostředí je řešena věcně a místně 
příslušnými orgány veřejné správy.

Námitka č.15 ve znění: „Ze stejných důvodů je nepřípustné plánování nové kapacitní silnice přes oblast 
města Znojma, tj. je nepřípustné za „obchvat" města Znojma v ZÚR prohlašovat nově částečně realizovaný 
„průtah" Znojmem.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Záměr přeložky silnice I. třídy I/38 Blížkovice (hranice kraje) – Znojmo – Hatě – hranice ČR/Rakousko (jehož 
součástí je obchvat Znojma) jako součást koncepčního řešení byl vyhodnocen v rámci Vyhodnocení vlivů 
ZÚR JMK na životní prostředí (dokumentace SEA). V kap. A.10.5 „Hodnocení ploch a koridorů“ a v tabulkové 
části je z hlediska vlivů na ovzduší a obyvatelstvo (hluková zátěž) záměr hodnocen jako záměr pozitivní, 
umožňující nová propojení ve stávající dopravní síti, který přispěje k odklonění tranzitní dopravy mimo 
obytnou zástavbu. Z hlediska ovzduší nebyl shledán žádný překryv s oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
Jako pozitivní je uváděno snížení emisní zátěže z dopravy v centrech dotčených obcí. Dále je ve 
vyhodnocení připuštěno, že záměr bude novým zdrojem zátěže v okrajové části Znojma. Závěrem je pak 
uvedeno, že vymezení koridoru je možné za předpokladu dodržení opatření, tj. při upřesnění vymezení 
koridoru v navazující ÚPD, v rámci projektového posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a v dalších fázích 
projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost mimo jiné minimalizaci vlivů hlukové zátěže na 
kvalitu obytného prostředí dotčených sídel. 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 uvedla, že 
nesouhlasí s částí námitky, že je z důvodů vyplývajících z bodu námitky „nepřípustné plánování nové 
kapacitní silnice přes oblast města Znojmo“.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy. 

Předně KHS JmK uvádí, že v případě staveb souvisejících s vymezením koridorů nebo ploch v ZÚR JMK, lze 
tyto stavby do území umisťovat pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu s tím, že 
dle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona jsou v rámci řízení o umístění staveb jedním z podkladů 
závazná stanoviska dotčených orgánů.

Dále KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší v době realizace záměru, nelze předjímat možnosti stavebně –
technických resp. technologických řešení konkrétního záměru, případně jiných parametrů disponibilních
v době realizace záměru. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, 
organizační, případně jiná opatření, budou požadavky stanovené v oblasti ochrany veřejného zdraví splněny.

Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 
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Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.“

Námitka č.16 ve znění: „Z nových záměrů na území JMK je tedy přípustné porovnávat pouze ty varianty, 
které nebyly vyloučeny vylučovacími kritérii.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority 
územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. Udržitelný 
rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti 
či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí ve všech 
případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. 
Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové 
superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení územím z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad expozice, 
charakterizace rizika atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí být 
provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 

Zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení 
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního 
zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

Dokumentace SEA vyhodnotila přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní 
prostředí, dokumentace HIA z hlediska vlivů na veřejné zdraví. Pro porovnání variant záměrů byla využita 
kritéria a podmínky pro rozhodování, zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území. Na 
základě výsledků porovnání variant byla následně u jednotlivých záměrů vybrána výsledná varianta. 
Informace o porovnání variant jednotlivých záměrů je uvedena v textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR 
JMK. 

V rámci projednání ZÚR se vyhodnocují všechny známé a relevantní varianty záměrů, které jsou 
vyhodnoceny v souladu se stavebním zákonem (viz výše). V žádném případě nelze předjímat či jinak 



555

redukovat výběr variant na základě v námitce uváděných tzv. „vylučovacích kritérií“. Tento postup by nebyl
v souladu se stavebním zákonem. 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 uvedla, že
v případě, kdy se bod námitky vztahuje k problematice ochrany veřejného zdraví, KHS JmK s bodem námitky 
nesouhlasí.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Pokud má autor námitky jako vylučovací kriterium na mysli stávající zátěž území, podotýká KHS JmK, že 
touto problematikou se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy. 

V návaznosti na předmět připomínky související s „přípustností“ porovnávat pouze ty varianty, které nebyly 
vyloučeny vylučovacími kriterii, odkazuje KHS JmK na cíle územního plánování vyplývající z § 18 stavebního 
zákona, a to zejména z jeho odstavce 1, tj. vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích.

ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné, jak je uvedeno výše, až v navazujících řízeních, 
kdy jsou známy technické parametry záměru. 

Dále KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň zátěž území v době realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. 
technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměru. 

Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. Současně 
musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se posuzování vlivů 
na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, pokud se tak 
stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast 
posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.“

Námitka č.17 ve znění: „„Bystrcká" trasa R43 je vyloučena, neboť je navrhována přes oblast s dlouhodobým 
(po mnoho let) překračováním hygienických limitů v MČ Brno-Bosonohy, a to jak limitů prašnosti, tak limitů 
hlučnosti.“, se zamítá.
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Odůvodnění: 

Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých možných konkrétních a účinných opatření
k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. 

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (dále jen 
„HIA“), které se zabývá vlivem této územně plánovací dokumentace na obyvatelstvo – veřejné zdraví, je 
zpracováno jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (dále jen „SEA“). 
Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině.

V této dokumentaci bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
(které je dotčeno mj. i záměrem silnice R43 ve variantě „Bystrcké“) vyhodnoceno jako jedna z lokalit
s výraznou kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), která zde bude spojena s poměrně významným 
imisním a hlukovým zatížením obyvatel. HIA doporučuje, aby byla vypracována podrobná akustická
a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak (v součinnosti s orgánem ochrany veřejného 
zdraví) návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti. Výstupy z tohoto rezortního podkladu by 
měly být zohledněny v podrobnějším územně plánovacím podkladu, kterým je územní studie ve smyslu § 30 
stavebního zákona, a to v podrobnosti, která není a ani nemůže být předmětem řešení ZÚR JMK.

Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že by měla být zpracována 
územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná nezbytnost zpracování 
územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je 
tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech rozvojových záměrů
v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit
s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách
v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn
v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací 
dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat 
zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

Střet záměrů v předmětné lokalitě lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu 
včetně návrhu opatření. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro 
veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je
z hlediska zátěže příznivější.

V případě, že by se v navazujících řízeních nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související
s realizací konkrétních záměrů, která by rizika snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace 
ZÚR JMK záměr přehodnotit.

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 uvedla, že 
nesouhlasí s bodem námitky souvisejícím s „vyloučením „Bystrcké“ trasy R43“ z důvodů uvedených v bodě 
námitky.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Problematika stávající zátěže území je řešena věcně a místně příslušnými orgány veřejné správy.
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ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné, jak je uvedeno výše, až v navazujících řízeních, 
kdy jsou známy technické parametry záměru. 

Dále KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň zátěž území v době realizace záměru, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. 
technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměru. 

Pokud jde o míru podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive míru podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.

Dále KHS JmK uvádí, že k dané problematice zátěže městské části Brno – Bosonohy směřuje podmínka č. 2, 
stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 
2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20. 7. 2010 vydaného pod číslem jednacím 
6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu BM/33103/2010/odb_HOK, dle níž KHS JmK v rámci územně 
plánovací činnosti Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 
písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území (dále také „2. Vyhodnocení vlivů“) a 
z přílohy č. 3 této části, tj. HIA.

Podmínka reflektovala na skutečnost, že Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracované společností ATEM –
Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, IČ 27181278, mj. pro lokalitu 
Bosonohy – Troubsko – Ostopovice“ doporučila, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová 
studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví –
návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu 
měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ustanovení § 30 stavebního zákona.

Závěrem KHS JmK uvádí, že v případě staveb souvisejících s vymezením koridorů nebo ploch v ZÚR JMK, lze 
tyto stavby do území umisťovat pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu s tím, že 
dle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona jsou v rámci řízení o umístění staveb jedním z podkladů 
závazná stanoviska dotčených orgánů.“
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Námitka č.18 ve znění: „Tedy nejen emise a překračování limitů z tohoto hlediska, ale i překračování limitů 
hlučnosti vylučují z jakéhokoliv posuzování mimoúrovňovou křižovatku DlxR43xJZ tangenta v prostoru Brno-
Bosonohy a Troubsko. Tím je také vyloučena i JZ tangenta Troubsko – Modříce a R43 v Bystrcké trase.“, se 
zamítá.

Odůvodnění: 

Situací v lokalitě, které se týká předmětná MÚK se v rámci řešení ZÚR JMK zabývala dokumentace HIA
v kap. 4.4.15. a v kap. 5. Z uvedených částí HIA vyplývá, že lokalita Bosonohy-Troubsko-Ostopovice, ve které 
se nachází obec Ostopovice, byla v ZÚR JMK identifikována jako lokalita s výraznou kumulací záměrů
v území. HIA požaduje situaci řešit samostatnou studií (oborový podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž 
při realizaci všech záměrů, další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného 
zdraví. MÚK Bosonohy lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu včetně 
návrhu opatření, v podrobnosti, která však není a ani nemůže být předmětem řešení ZÚR JMK ve smyslu 
stavebního zákona. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že by 
měla být zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná 
nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze 
závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech 
rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK
u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je 
oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně 
plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud to bude 
nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK.

Námitka č.19 ve znění: „Překročení hlukových limitů v oblastí Modřic a navrhované jižní tangenty jsou také 
známá, a proto je vyloučen jak záměr mimoúrovňové křižovatky JZ tangenta×R52×J-tangenta a současně 
zatížení oblasti jihu Brna zatažení tranzitní dopravy od Vídně do tohoto prostoru, tedy je vyloučen i záměr 
R52 Mikulov – Pohořelice.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Situací v lokalitě, které se týká předmětná MÚK se v rámci řešení ZÚR JMK zabývala dokumentace HIA
v kap. 4.4.15. a v kap. 5. Z uvedených částí HIA vyplývá, že pro oblast Modřic využila HIA již vypracovanou 
souhrnnou územní studii obsahující rozptylovou studii, hlukovou studii a vyhodnocení vlivů na veřejné 
zdraví. Uvedená studie umožnila nalézt nejvhodnější řešení nejen z hlediska vlivů nových záměrů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, nýbrž i z hlediska vlivů stávajících na obytnou zástavbu v rámci ZÚR JMK.

Námitka č.20 ve znění: „Pro trasu R55 nebyla posouzena varianta navrhovaná mimo ptačí oblast (Děti 
Země, ing. Kalčík). Došlo k pochybení, které je nutné napravit. Není se ani možné odvolávat na EIA, nejen 
proto, že EIA musí následovat po SEA, ale i proto, že uvedená varianta nebyla ani v prováděné EIA 
posouzena.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R55 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny sledované varianty. V 
2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R55 řešena
v prvním úseku Moravský Písek/Veselí nad Moravou (hranice kraje) - Rohatec ve dvou variantách, ve 
variantě „ŘSD“ a ve variantě „Alternativní trasa“. Varianta „Alternativní trasa“ byla navrhována mimo ptačí 
oblast. Není tedy pravdou, že nebyla posouzena varianta mimo ptačí oblast. Informace o porovnání variant 
rychlostní silnice R55 je uvedena na str. 57 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK. Pro úplnost je 
třeba uvést, že zákon o posuzování vlivů na životní prostředí nestanoví přednostní postup zpracování SEA 
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před dokumentací EIA. Problematika posuzování jednotlivých variant záměrů v procesu EIA není 
předmětem ZÚR jakožto koncepce, která podléhá strategickému posouzení vlivů. 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 uvedla, že
z hlediska ochrany veřejného zdraví nesouhlasí s tím, že došlo k pochybení tím, že pro trasu R55 nebyla 
posouzena varianta navrhovaná mimo ptačí oblast (Děti Země, ing. Kalčík).

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Účelem realizace R55 má být odvedení těžké tranzitní dopravy z intravilánu obcí, kterými v současné době 
prochází stávající komunikace I/55, a následně podstatné snížení resp. minimalizace zátěže související
s dopravou po předmětné komunikaci pro obyvatelstvo dotčených sídel.

Je nutno zdůraznit, že stabilizace trasy v souvisejícím území byla řešena od r. 1988, kdy byla 
Dopravoprojektem Brno zpracována vyhledávací studie „Přeložka silnice I/55 Hodonín – Uherské Hradiště“. 
Koridor pro komunikaci R55 je vymezen resp. chráněn v územním plánu velkého územního celku okresu 
Hodonín, který byl projednáván rovněž od r. 1988 a jehož návrh byl schválen usnesením vlády ČR č. 187 ze 
dne 19.3.1998 (závazná část byla vyhlášena nařízením vlády ČR č. 144/1998 Sb. ze dne 19.3.1998). Ptačí 
oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví byla vymezena až následně nařízením vlády 21/2005 Sb. 

Provoz na stávající komunikaci I/55 v současné době zatěžuje v noční době stovky obyvatel nadlimitním 
hlukem (hlukem nad úrovní LAeg,T = 60 dB pro starou hlukovou zátěž v noční době) s tím, že situace je řešena
v dikci ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. V současné době jsou identifikovány nadlimitně 
zatížené objekty a stanoveny počty dotčených obyvatel s tím, že vzhledem k situování objektů v těsné 
blízkosti komunikace nelze provést ochranu formou protihlukových stěn. Z tohoto důvodu se předpokládá 
realizace individuálních opatření na objektech (výměna oken).

S ohledem na dostupné informace a praktické poznatky dané situace lze předpokládat dostatečnou úroveň 
protihlukových opatření vzhledem ke stávajícímu stavu resp. stávající intenzitě dopravy. Je však nutno 
přihlédnout k faktu, že úseky rychlostní silnice R55 (případně úseky jiných komunikací na R55 navazující) 
situované na severnějších částech území ČR již jsou nebo budou realizovány. V tom případě se s určitou 
pravděpodobností zvýší intenzita dopravy v nadregionální úrovni ve směru sever – jih a naopak a situace 
povede k výraznému zvýšení hlukové zátěže.

V současné době nelze i při prostém zobecnění teoretických prognostických odhadů vyloučit, že z hlediska 
ochrany veřejného zdraví resp. z hlediska potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou 
souvisejícím rizikovým faktorům, nebude akceptovatelná situace, kdy stávající komunikace I/55 bude 
napojena na nově realizované úseky R55, a tudíž intenzita dopravy na této komunikaci bude adekvátní 
intenzitě na R55.

V rámci posuzování záměru dle z.č. 100/2001 Sb. byl kladen důraz na nutnost respektování hlediska ochrany 
veřejného zdraví s ohledem na stávající zátěž obyvatel sídel přilehlých ke komunikaci I/55..

Nové skutečnosti, které by ve svém důsledku vedly k oddálení realizace předmětných úseků R55 je nutno
s ohledem na prognózy nárůstu intenzity dopravy v následujících letech jednoznačně vyhodnotit jako příčinu 
prokazatelně negativního vlivu na ochranu veřejného zdraví.“

Námitka č.21 ve znění: „Pro oblast Rohatec – Břeclav – obchvat Břeclavi – státní hranice s Rakouskem 
nebylo posouzeno plynulé napojení R55 východně od D2 na obchvat Břeclavi s mimoúrovňovou křižovatkou 
D2×R55 jižně od centra Břeclavi, přičemž tato varianta je pořizovateli ZÚR minimálně v koncepční rovině 
známa ze studie ing. Kalčíka (2007) a studie HBH Projekt (2008).“, se zamítá.
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Odůvodnění:

V 2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R55 řešena ve 
třetím úseku Hrušky – Břeclav (D2)/hranice ČR/Rakousko ve třech variantách, ve variantě „Obchvatová – 3-
HBH“, „Jihovýchodní – 4-HBH“ a „ŘSD“. Všechny varianty plynule navazují na rychlostní silnice R55. Varianta 
„Obchvatová – 3-HBH“ vychází od MÚK Hrušky a vytváří křižovatkový uzel s dálnicí D2. Varianta 
„Jihovýchodní – 4-HBH“ vychází z odsunuté polohy MÚK Hrušky a vytváří křižovatkový uzel s dálnicí D2. 
Varianta „ŘSD“ vychází od MÚK Hrušky a ukončena je na dálnici D2 ve stávající MÚK Břeclav (D2). Následně 
plynule navazuje na dvoupruhový obchvat Břeclavi. Tvrzení o neposouzení plynulého napojení na R55 je 
nepravdivé a námitka je tedy neoprávněná.

Námitka č.22 ve znění: „Vedení VRT je posouzeno naprosto nedostatečně, a to nejen západně od Brna. ale
i v prostoru od Brna k hranici s Rakouskem.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Záměr VRT je obsažen v platné Politice územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR), schválené 
usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009. Dle § 31 odst. 4 stavebního zákona je PÚR 
závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro 
rozhodování v území. Protože v souladu s ust. § 39 odst. 3 stavebního zákona ke stanoviskům, námitkám
a připomínkám, ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje, se nepřihlíží, 
nelze koridoru VRT ze ZÚR JMK vypustit; požadavek na vypuštění směřuje proti záměru, o němž bylo 
rozhodnuto při schvalování usnesení vlády České republiky č. 929 o PÚR. ZÚR JMK prověřily v rozsahu svých 
pravomocí reálnost a proveditelnost záměru, vymezily pro záměr koridor územní rezervy, přičemž 
vyhodnotily jeho možné vlivy na udržitelný rozvoj území v zákonem požadovaném rozsahu. 

Vzhledem k vymezení navrhovaných koridorů VRT podél stávajících velmi dopravně vytížených silnic, lze 
předpokládat, že se na železnici přesune nezanedbatelná část individuální přepravy osob. V důsledku toho 
pak dojde ke snížení imisní a hlukové zátěže v okolí stávajících dopravních tahů. Z těchto důvodů jsou 
záměry z oblasti železniční infrastruktury, zejména vysokorychlostní tratě, pozitivně hodnoceny z hlediska 
vlivů na veřejné zdraví (HIA), neboť vytvářejí potenciál k převzetí části dopravních výkonů automobilové 
dopravy a tím i ke snížení emisí a hluku z automobilové dopravy. Rizikem je případný nárůst hlukové zátěže
v místech, kde se plánované tratě přibližují obytné zástavbě. Pro tyto případy HIA stanovuje podmínku 
realizace protihlukových opatření v dostatečném rozsahu. 

Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 
požadavky na jejich využití. Dále mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího 
využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil 
prověřované budoucí využití, tzv. „územní rezervy“. Ve smyslu výše uvedené definice pojmu „území 
rezerva“ jsou v článku (192) textové části uvedeny požadavky na uspořádání a využití území – vytvořit 
podmínky pro koridory územní rezervy vysokorychlostní dopravy s cílem prověřit možnosti budoucího
využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil 
prověřované budoucí využití. 

Jak je uvedeno výše, dle článku (192) ZÚR JMK má vytvořit podmínky pro územní rezervy koridorů 
vysokorychlostní dopravy s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Úkolem pro územní plánování na 
další období je pak podrobnější stanovení podmínek pro využití koridoru územní rezervy v územních 
plánech dotčených obcí. Problematika, které musí být při prověřování možností budoucího využití pro daný 
účel a při upřesnění vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR 
JMK na udržitelný rozvoj území. V příloze č. 1 k Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území,
v tabulce 1.1. Koridory a plochy dopravní infrastruktury jsou jednotlivé koridory VRT DR36 – DR39 
vyhodnoceny z hlediska hlavních územních a environmentálních limitů a jejich možného ovlivnění. Dle 
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článku (192) – úkoly pro území plánování textové části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být při prověřování 
možnosti budoucího využití koridorů územní rezervy podmínky minimalizace vlivů na obytnou funkci
a minimalizace střetů s limity využití území zohledněny. 

Námitka týkající se nedostatečného posouzení VRT nemá opodstatnění, protože dle výše uvedeného je 
provedeno vyhodnocení vlivů VRT na udržitelný rozvoj v podrobnosti odpovídající ZÚR JMK; požadavek na 
zohlednění podmínek vyhodnocení je promítnut v článku (192) ZÚR JMK. 

Námitka č.23 ve znění: „Kap. 4.4.15 HIA týkající se lokalit s výraznou kumulací záměrů v území je ukázkou 
jak zpracovatel HIA totálně rezignoval na svoji povinnost provést posouzení všech vlivů, včetně 
kumulativních a vyvolaných. Tato kapitola dokládá, že zbývající část posudku HIA je nedostatečná a proto je 
posouzení HIA nutné odmítnout jako celek.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Podatel obecně konstatuje: „Kap. 4.4.15 HIA týkající se lokalit s výraznou kumulací záměrů v území 
je ukázkou, jak zpracovatel HIA totálně rezignoval na svoji povinnost provést posouzení všech vlivů, včetně 
kumulativních a vyvolaných. Tato kapitola dokládá, že zbývající část posudku HIA je nedostatečná a proto je 
posouzení HIA nutné odmítnout jako celek“ K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému 
konstatování uvádíme, že dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí a na veřejné zdraví 
podle přílohy stavebního zákona byla zpracována autorizovanou osobou v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších platných předpisů a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentaci HIA zpracovávaly 
autorizované osoby s příslušnou autorizací, kterou uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 nesouhlasí s tím, že 
je posouzení HIA nutno odmítnout jako celek.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, 
že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. 

Dále KHS JmK odkazuje na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů, HIA a ZÚR deklarující 
nutnost eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací konkrétních záměrů a na úkoly pro 
územní plánování a na kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené pro předmětné 
záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES
a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, 
jaká bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší v době realizace záměru, nelze předjímat možnosti 
stavebně – technických, resp. technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů 
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disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek 
respektujících technické, organizační, případně jiná opatření, budou splněny požadavky dané právními 
předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Námitka č.24 ve znění: „V kontextu výše uvedeného a v kontextu samotného textu HIA je naprosto 
nepřijatelná formulace na str. 146 HlA, kde je uvedeno, že „realizací ZÚR JMK jako celku nebude veřejné 
zdraví dotčeno".“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Podatel obecně konstatuje: „V kontextu výše uvedeného a v kontextu samotného textu HIA je naprosto 
nepřijatelná formulace na str. 146 HIA, kde je uvedeno, že realizací ZÚR JMK jako celku nebude veřejné 
zdraví dotčeno““ K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému konstatování uvádíme, že 
dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí a na veřejné zdraví podle přílohy stavebního 
zákona byla zpracována autorizovanou osobou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších platných předpisů a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentaci HIA zpracovávaly autorizované osoby s příslušnou 
autorizací, kterou uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 nesouhlasí s tím, že 
je uvedená formulace nepřijatelná.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

ZÚR jsou strategickým dokumentem a hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině, proto se při strategickém hodnocení vlivů nepracuje s hygienickými limity, ale
s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Podrobné hodnocení je tedy možné až v navazujících řízeních, kdy jsou 
známy technické parametry záměrů.
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Formulaci nutno vnímat v kontextu na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů, HIA a ZÚR
deklarující nutnost eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací konkrétních záměrů a na 
úkoly pro územní plánování a na kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené pro 
předmětné záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch
a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury, ÚSES a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK.

Námitky č.25 a 26 ve znění: „(25.) Na str. 54 Odůvodnění Návrhu ZÚR ve verzi po projednávání s DOSS je 
uvedeno podobně problematické zdůvodnění výběru trasy na Vídeň: „Varianta „Základní ŘSD" je z hlediska 
dotčených orgánů považována za přijatelnou. Varianta „Základní ŘSD" je příznivě hodnocena z hlediska 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního 
prostředí. Je podpořena i souhlasným stanoviskem MŽP k hodnoceni EIA" Zda je varianta přijatelná či ne 
naprosto neodpovídá na klíčovou otázku, pro kterou byl zrušen ÚP VUC Břeclavsko rozsudkem Nejvyššího 
soudu. Spojení Brno – Vídeň má dvě varianty, a to variantu trasy vedenou okolo Mikulova a variantu trasy 
vedenou okolo Břeclavi. K nápravě situace identifikované rozsudkem NSS bylo tyto varianty vzájemně 
porovnat. To se nestalo. Tím bylo pořizování ZÚR JMK zatíženo tak vážnou chybou, že jedinou nápravou 
opakování pořizování ZÚR JMK. Klíčovým problémem je, že Návrh ZÚR ignoroval jedinou existující 
komparativní studii tras Brno – Mikulov – Vídeň a Brno – Břeclav – Vídeň z hlediska NATURA2000 (Volf, 
2007). Tato studie jasně doložila preferenci pro volbu trasy Brno – Břeclav – Vídeň a není nutné vydávat 
miliony na zmanipulované studie, aby bylo pochopeno, že ve variantě Brno – Břeclav – Vídeň se současně 
jednou silnicí spojení Brna a Vídně a obchvat Břeclavi, zatímco pro řešení Brno – Mikulov – Vídeň je třeba 
navíc vybudovat ještě druhou silnící, tj. obchvat Břeclavi. Lze dále odkázat na výše uvedenou argumentaci 
jak k řešení situace v Břeclavi, tak i na vylučujícím kritériem vyloučený záměr R52 Pohořelice – Mikulov (–
Vídeň) s vyvolaným systémovým nárůstem intenzity dopravy v jižní části Brněnské aglomerace.

(26.) Je zamlčeno, že existuje odborný posudek, který porovnává výhody napojeni ČR a Rakouska pro 
spojení Brna a Vídně v trase okolo Břeclavi a okolo Mikulova. Jedná se o Odborný posudek autorizované 
osoby Ing, Holcnera, PhD nazvaný „Posouzení vzájemných souvislostí pro dvě silniční trasy Brno Vídeň-R52
a napojení Rakouska u Mikulova a R55 a napojení Rakouska u Břeclavi " z Června 2008. Tento posudek 
jednoznačně dokazuje preferenci pro čtyřpruhovou trasu R55 okolo Břeclavi, což je laké řešení obsažené
v závazné PÚR schválené vládou ČR v červenci 2009. Zamlčení tohoto posudku je zásadní pochybení. Je jasně 
doloženo, že trasa Brno Vídeň s využitím R55 jako čtyřpruhového obchvatu Břeclavi je výhodnější. 
Argumentace v ZÚR pro opačné řešení je neúplná a schází přímé porovnání variant spojení Brna a Vídně 
přes Břeclav a přes Mikulov, což bylo již pochybení pořizovatele ÚP VÚC Břeclavsko, který byl z tohoto 
důvodu zrušen rozsudkem NSS v listopadu 2009.“, se zamítají.

Odůvodnění:

K namítanému neposouzení koncepčních variant, na které údajně poukazoval Nejvyšší správní soud ve 
svém rozsudku č.j. 3 Ao 1/2007 – 210, kterým byl zrušen ÚP VÚC Břeclavska uvádíme, že důvodem zrušení 
byl nesprávný postup při vydání stanoviska dotčeného orgánu, a to Ministerstva životního prostředí, které 
při vydávání svého stanoviska nepostupovalo dle zákona č.100/2001 Sb. 

V rozsudku je dále zdůrazněna nutnost zpracovat a posoudit varianty řešení, jedná-li se o zásah do evropsky 
významné lokality či ptačí oblasti (zákon č. 114/1992 Sb.). Jak je uvedeno v bodě 167 rozsudku, zákon
č. 114/1992 Sb. vyžaduje variantní zpracování a posouzení vždy, dojde-li orgán ochrany přírody k závěru, že 
nelze vyloučit negativní vliv územně plánovací dokumentace na evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. Cílem zpracování variantního řešení u koncepcí, resp. v nich obsažených záměrů, je přitom negativní 
vliv na evropsky významné lokality vyloučit, a není-li vyloučení možné, alespoň zmírnit. 

Při pořízení ZÚR JMK byl koridor rychlostní silnice R52 posuzován variantně a byl též z hlediska svých vlivů 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti hodnocen v rámci tzv. naturového posouzení (s výsledkem 
potenciálního negativního vlivu). Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území Natura 2000 ve svém závěru uvádí: 
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„Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že předložená koncepce Zásady územního rozvoje Jihomoravského 
kraje nemá významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a to vzhledem k tomu, že 
neobsahuje záměry s významně negativním vlivem ani územní rezervy, které nejsou vymezeny v rozsahu, 
který zachová možnost řešení bez negativního vlivu nebo s nejmenším možným negativním vlivem na území 
Natura 2000, a pro které je nemožné přijmout potřebná kompenzační opatření.“ V tomto ohledu je 
podstatné souhlasné stanovisko MŽP k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (dokumentace SEA) ze 
dne 22.08.2011, č.j. 57971/ENV/11.

K problematice posuzování variant spojení Brno – Vídeň a souladu s PÚR ČR 2008 jsme se již vyjádřili
v odůvodnění k námitce č.4. V rámci projednání ZÚR se vyhodnocují všechny známé a relevantní varianty 
záměrů, které jsou vyhodnoceny v souladu se stavebním zákonem. V žádném případě nelze předjímat či 
jinak redukovat výběr variant na základě v námitce uváděných tzv. „vylučovacích kritérií“. Tento postup by 
nebyl v souladu se stavebním zákonem. 

K údajnému systémovému nárůstu intenzity dopravy v jižní části Brněnské aglomerace v souvislosti
s vedením rychlostní silnice R52 v trase Pohořelice – Mikulov (- Vídeň) uvádíme, že na území ČR byl záměr
R52 Pohořelice – Mikulov vyvolán rakouskou stranou, která na zhoršenou dopravní situaci, způsobenou 
otevřením železné opony, reagovala rozhodnutím o vybudování dálnice A 5 od okruhu S 1 kolem Vídně až 
po hranice ČR/Rakousko. Propojením dálnice A 5 s rychlostní silnicí R52 se část tranzitní dopravy přesune ve 
směru jih – západ z dosud využívaného směru Vídeň – Bratislava – Brno z dálnice D2 právě na R52. Pokud 
by byla využívána pouze dálnice D2, tak veškerá tranzitní doprava ve směru jih-západ bude nadále zaváděna 
na již přetíženou dálnici D1. V ZÚR JMK je navržena JZ tangenta, která má zajistit oddělení zdrojové a cílové 
dopravy do Brna od dopravy tranzitní. JZT zajistí především odvedení tranzitní dopravy ve směru jih –
západ, případně jih-sever, JT pak umožní odvedení tranzitní dopravy ve směru jih-východ, případně jih –
sever a odlehčí již přetížený úsek dálnice D1 mezi MÚK D1×I/52 a MÚK D1×D2. Funkce obou tangent 
spočívá v odlehčení stávající silniční sítě (dálnice, silnice I, II. a III. třídy, případně MK), která je v této části 
přetěžována vznikem satelitních lokalit bydlení (Ostopovice, Nebovidy, Želešice, Modřice) vznikem 
obchodních center (podél dálnice D2 a stávající silnice II/152) a v neposlední řadě i vznikem celé řady 
průmyslových objektů v oblasti Modřic (podél I/52 a II/152) a Heršpic (podél stávající silnice I/52).

K posudku Ing. Holcnera uvádíme, že tento podklad byl zahrnut do „Seznamu územně plánovací 
dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů“, který tvoří přílohu Zadání ZÚR JMK 
schválené 25.02.2010. Není tedy zřejmé, proč se podatel domnívá, že byl předmětný posudek zamlčen. 
Tento podklad byl projektantem ZÚR JMK prověřen a využit při zpracování ZÚR JMK. 

Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 06.05.2011 vydaným pod zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma
k předmětnému posudku uvedl cit.:

„Posudek zpracovaný na základě objednávky Ministerstva životního prostředí v některých částech účelově 
manipuluje s fakty a informacemi: 

°° na str. 3 cituje usnesení vlády z června 2008 (jedná se zřejmě o UV č. 735/2008), ve kterém vláda souhlasí
s propojením R52 a rakouské A 5, „tak s propojením R55 na území ČR a dálniční a silniční sítě na území 
Rakouské republiky na česko-rakouské státní hranici mezi městem Břeclav, místní část Poštorná a obcí 
Reintal“.

Chybí zde však důležitý závěr citovaného bodu 4 – „…a to ve čtyřpruhovém uspořádání, které však musí 
projednat zastupitelstvo Jihomoravského kraje“. Neuvedený závěr zásadním způsobem mění podstatu 
informace, protože zastupitelstvo JmK projednalo tento bod usnesení vlády a doporučilo realizovat obchvat 
Břeclavi ve dvoupruhovém uspořádání. Vláda následně přijala usnesení ze dne 6.10.2010 č. 713, kterým 
změnila bod II/4 usnesení č. 735/2008 a slova „ve čtyřpruhovém uspořádání“ byla nahrazena slovy „ve 
dvoupruhovém uspořádání“. 
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°° na str. 8 jsou uvedeny klady a zápory varianty Břeclav. Je zde uvedeno jako

+ „Představuje menší zátěž pro životní prostředí“ (posouzení se vyhýbá konkrétním údajům vlivu trasy na 
ŽP). Tento „klad“ je neopodstatněný a nepodložený.

Komparativní studie prokázala, že trasa R55 ve střetu s životním prostředím. Z hlediska vlivu záměru na 
životní prostředí je to vedení trasy přes území NATURA a to přes evropsky významné lokality CZ0624119 
Soutok-Podluží a přes území vyhlášené Ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko jižně Břeclavi. Dále trasa R55 
přechází přes území Lednicko-valtického areálu, chráněného organizací UNESCO a přes území lužních lesů,
situovaných mezi Poštornou a státní hranicí s Rakouskem, které představují nejvýznamnější lokalitu svého 
druhu ve střední Evropě (bylo zde zjištěno např. 850 druhů hub, 40 původních dřevin, 259 druhů ptáků).

+ „Řeší plánovaný obchvat Břeclavi bez nutnosti další investice“. Tento „klad“ je podložen vykonstruovanou 
„nutností zkapacitnění I/40“ pro přejezd nákladní dopravy do Mikulova.

Pokud již bude nákladní doprava na dálnici D2 ve směru na Vídeň, která je jako cíl uváděna v argumentech 
odpůrců R52, nebude složitě přejíždět do Mikulova, ale pokračovat po D2 do Bratislavy a dále komunikacemi 
na vysoké technické úrovni do Rakouska.

+ „Navrhované trasy R55 mají v prostoru jižně od Břeclavi poměrně vysokou shodu s koridorem již územně 
projednaného dvoupruhového obchvatu Břeclavi“. Tento „klad“ není podložen skutečnou situací – je pouze 
částečnou pravdou.

Varianta R55 s napojením na stávající MÚK D2×I/55 má po křížení se silnicí II/425 úplně novou trasu, dál ve 
směru na Reintal je totožná s trasou I/55.

Varianta R55 s odbočením ze stávající I/55 v prostoru obce Hrušky má úplně novou trasu jižněji od schválené 
I/55, se kterou se setkává směrem na Reintal až v místě hraničního přechodu do Rakouska. Navíc navrhuje 
nové křížení D2 s novou MÚK.

V závěrečných doporučeních studie ing. Holcnera navíc v bodu 2. navrhuje „s ohledem na očekávané 
intenzity dopravy zvážit řešení R55 v polovičním profilu, tj. jako dvoupruhové nebo třípruhové komunikace … 
zareagovat na případné zvýšení intenzit …….po exaktním zjištění skutečné redistribuce dopravních toků mezi 
hraničními přechody Poštovná – Reintal a Mikulov – Drasenhofen…“.“

Z výše uvedeného je zřejmé, že výběr variant spojení Brno – Vídeň byl v 2. Návrhu ZÚR JMK posuzován
v souladu se stavebním zákonem a schválenou PÚR ČR 2008 a požadavek zástupce veřejnosti na opakované 
pořizování ZÚR JMK je tedy neoprávněný.

Výše uvedeným textem reagujeme rovněž na opakovanou námitku zástupce veřejnosti p. L. O. k zamčení 
odborného posudku Ing. Holcnera uplatněné na veřejném projednání dne 19.4.2011 v podání 
zaevidovaném pod č.j. JMK 59334/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/OÚPSŘ a vedeném pod pořadovým 
číslem A 012.

Námitka č.27 ve znění: „Na str. 58 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednáním s DOSS je uvedeno 
podobně problematické zdůvodnění výběru dvoupruhové trasy obchvatu Břeclavi: „Návrh vybrané varianty: 
D5-A varianta „ŘSD" – dále značena D5 Varianta „ŘSD" je i přes mírně negativní hodnocení vlivů na 
složky životního prostředí hodnocena jako dopravné účinnější prostorovými parametry a délkou 
příznivější, s prokazatelným účinným technickým a krajinářským řešením koridoru v průchodu PO Bzenecká 
Doubrava – Strážnické Pomoraví. Doporučená varianta má souhlasné stanovisko MZP k dokumentaci EIA, 
souhlasné stanovisko expertní komise a zajištěnou územní koordinaci s navazujícím koridorem R55 na 
území Zlínského kraje, zakotveném ve vydaných ZÚR Zlínského kraje. Nejedná se o mírně negativní 
hodnocení, ale nedořešený konflikt s NATURA2000. Z odůvodnění ZÚR je neseznatelné. co pořizovatcl 
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ZÚR míní „prostorovými parametry“ Z odůvodnění ZÚR je neseznatelné, co pořizovatel ZÚR míní 
„krajinářským řešením koridoru v průchodu PO Bzenecká Doubrava — Strážnické Pomoraví“. Z hlediska 
územně plánovacího procesuje naprosto nepodstatné, jaký závěr vyslovila nějaká expertní komise, která 
nemá žádný mandát pro územní plánování a kdy není nijak z ZUR seznatelné, jaké argumenty byly 
posuzovány, jaké vyhodnocení proběhlo a jaké bylo odůvodnění závěrů. Odkaz na zajištěnou územní 
koordinaci je nepatřičný, neb v době pořizování ZÚR Zlínského kraje nebylo provedeno řádné porovnání 
variant pro R55. Vedení R55 tedy nebylo v ZÚR právoplatně odůvodněno a není jiná cesta než opakovat 
pořizování ZÚR JMK.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Uváděné zdůvodnění v námitce se netýká výběru dvoupruhové trasy obchvatu Břeclavi, ale odůvodnění 
výběru varianty rychlostní silnice R55 v 1. úseku Moravský Písek/Veselí nad Moravou (hranice kraje) –
Rohatec. Pro porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování, zohledňující základní 
aspekty pilířů udržitelného rozvoje. Porovnání je shrnuto do tabulky na str. 56 textu Odůvodnění 2. Návrhu 
ZÚR JMK, ve které jsou uvedeny mimo jiné i souhrnné informace o parametrech té které varianty. Varianta 
„ŘSD“ je svými prostorovými parametry příznivější citace z tabulky porovnání variant: „- vedení trasy po 
pravém břehu Moravy umožňuje využitelnost R55 pro větší rozsah dopravy, - v převážné délce je trasa 
vedena rovinným územím bez komplikovaného terénního reliéfu.“ Na další straně tj. str. 55 lze získat 
informace o tom, co se míní „krajinářským řešením koridoru v průchodu PO Bzenecká Doubrava – Strážnické 
Pomoraví“. Na předmětné straně je uvedeno cit.: „…V místech průchodu ptačí oblastí je v délce cca 11,5 km 
navrhováno překrytí rychlostní silnice R55 formou ochranné galerie, podle místních podmínek kombinované
s různou mírou zahloubení a převrstvení silnice tak, aby vhodným technickým řešením byly eliminovány 
významné negativní vlivy na ptačí oblast (zejména vlivy na integritu území a předmět ochrany)...“.

K namítanému nedořešenému konfliktu s Natura 2000 uvádíme, že součástí 2. Návrhu ZÚR JMK 
je Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území NATURA 2000. Na str.21 textu je v komentáři k záměrům s možným 
negativním vlivem uvedeno cit.: „…Záměr rychlostní silnice R55 ve var. „ŘSD“ (D5-A) v upraveném návrhu 
ZÚR JMK vymezený výslednou variantou D5, je sice veřejným zájmem, avšak povrchová varianta průchodu 
přes PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví je neakceptovatelné. Řešením je plné překrytí či volba 
varianty na levém břehu Moravy. Vzhledem k pokročilé fázi přípravy záměru bylo do ZÚR JMK zahrnuto 
navržené technické řešení plného překrytí v délce cca 11,5 km formou galerie, zahloubení, příp. převrstvení 
silnice s úpravou povrchu, odpovídající biotopu předmětu ochrany ptačí oblasti…“. Dále je v Závěru na 
str. 27 uvedeno cit.: „…Významně negativní vliv záměru výstavby kapacitní silnice R55 Moravský Písek 
(hranice kraje) – Rohatec (D5) přes PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví nebyl konstatován 
výhradně z toho důvodu, že do ZÚR bylo zahrnuto technické řešení, které významně negativní vliv eliminuje: 
plného překrytí v délce cca 11,5 km formou galerie, zahloubení, příp. převrstvení silnice s úpravou povrchu, 
odpovídající biotopu předmětu ochrany ptačí oblasti…“. 

Z hlediska vlivů na životní prostředí byly obě varianty v 1. úseku rychlostní silnice R55 hodnoceny jako 
rovnocenné, proto byla v souladu se stavebním zákonem zohledněna i další kritéria výběru 
např. koordinace se sousedním krajem s přihlédnutím i k závěrům expertní komise. 

K posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (dokumentace SEA) vydalo MŽP souhlasné stanovisko ze 
dne 22.08.2011, č.j. 57971/ENV/11.

K porovnání variant R55 v ZÚR Zlínského kraje se nevyjadřujeme. ZÚR Zlínského kraje vydalo jako opatření 
obecné povahy Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 10. 9. 2008 usnesením č. 0761/Z23/08 a nabylo účinnosti 
dne 23. 10. 2008. 

Ve smyslu § 38 stavebního zákona posuzuje návrh ZÚR před jejich vydáním Ministerstvo pro místní rozvoj,
a to z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy
a mezinárodní závazky, a z hlediska souladu s PÚR ČR 2008. Ministerstvo pro místní rozvoj 2. Návrh ZÚR 
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JMK posoudilo a závěrem svého stanoviska uvedlo cit.: „ZÚR JMK upřesňují rozvojové osy, oblasti a koridory 
dopravní a technické infrastruktury celostátního a mezinárodního významu uvedených v PÚR 2008. 
Koordinují využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy se sousedními kraji a mezinárodními 
závazky. Vycházejí z celorepublikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
a naplňují požadavky vyplývající z dalších úkolů pro územní plánování.“ Ministerstvo pro místní rozvoj tedy 
při posuzování neshledalo žádné nedostatky. 

Návrh vybrané varianty je v 2. Návrhu ZÚR JMK dostatečně odůvodněn a požadavek na opakované 
pořizování ZÚR JMK je tedy neoprávněný.

Námitka č.28 ve znění: „Na str. 73 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS je uvedeno podobně 
problematické zdůvodnění výběru Jihozápadní tangenty: „Návrh vybrané varianty: D10-A varianta 
„Modřická" dále značena D10 Varianta ,,Modřická“ v návaznosti na JT ve variantě „Modřické“ (D11) je na 
základě rámcového vyhodnocení předložených koncepčních variant, z hlediska dopravně inženýrských 
kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí hodnocena jako 
příznivější…“ V ZÚR nelze provádět nějaké „rámcové vyhodnocení“, ale jen plnohodnotné vyhodnocení. 
Formulace o „rámcovém vyhodnocení“ dokládá nedostatečnost vyhodnocení v ZÚR. Je zcela absurdní 
odkazovat na „příznivější“ hodnocení vlivů na obyvatelstvo. Hodnocení musí být provedeno proti limitům 
využití území, a tedy oproti zákonným hygienickým limitům prašnosti a hlučnosti. To se nestalo. Záměr je 
navrhován do oblasti s dlouhodobě překračovanými zákonnými hygienickými limity, a to jak prašnosti, tak
i hlučnosti, a to jak pro MČ Brno-Bosonohy, tak i pro obce Troubsko, Ostopovice, Modříce a další. Jak je 
podrobně odůvodněno výše do oblastí s překročenými zákonnými limity nelze umisťovat další zdroje velkého 
znečištění, ale je nutné aplikovat taková územně plánovací opatření, která povedou naopak ke snížení 
nadlimitní zátěže dotčeného území. Pořizovatel ZÚR vážně pochybil a není jiné cesty k nápravě než 
opakování procesu pořizování ZÚR JMK.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Formulace „rámcové vyhodnocení“ znamená plnohodnotné vyhodnocení v podrobnosti příslušející 
zásadám územního rozvoje. 

Odkaz na „příznivější hodnocení je zcela v souladu se stavebním zákonem a navazujícími právními předpisy. 
Vyhláška 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti mimo jiné uvádí: „Ve vymezených oblastech, osách, plochách
a koridorech se stanoví požadavky na jejich využití, kriteria a podmínky pro následné rozhodování
o možných variantách změn v území a pro jejich posuzování zejména s ohledem na jejich budoucí využití, 
význam, možná ohrožení, rozvoj a rizika.“ Rozhodují-li ZÚR ve variantách, je nutno vycházet z jejich 
vzájemného srovnání.

ZÚR JMK prověřily záměr JZT ve třech variantách rychlostní čtyřpruhové silnice, včetně MÚK a všech 
souvisejících staveb, a to:

- ve variantě „nulové“ - jako koridor Brno (D1) – Rajhrad (R52), ve které dochází k přenesení silnice R52 
do silnice I/52 a ulice Vídeňské na území města Brna, 

- ve variantě „Modřické“ jako koridor v úseku Troubsko (D1) – Rajhrad (R52), 

- ve variantě „Želešické“, jako koridor Troubsko (D1) – Syrovice (R52). 

Reálnost variant byla detailně prověřena v Územní studii oblasti Jihozápadně města Brna (uvedená studie 
prověřila celkem 9 variant JZT + variantu nulovou). ZÚR JMK prověřily vlivy variant JZT na životní prostředí 
(dokumentace SEA) a na veřejné zdraví (dokumentace HIA). Dokumentaci zpracovávaly autorizované osoby
s příslušnou autorizací, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí ČR. Varianty koridoru JZT byly v ZÚR 
JMK vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí a z hlediska veřejného zdraví a také z hledisek 
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vytvářejících synergický efekt tzv. „udržitelnosti rozvoje území“ (ve smyslu stavebního zákona, přílohy ke 
stavebnímu zákonu a prováděcích vyhlášek a jejich příloh a předpisů souvisejících). 

Bylo prověřeno, že „nulová“ varianta je na základě prověření v ZÚR JMK nereálná s ohledem na dopady do 
území, neboť předpokládá úpravu silnice I. třídy (I/52) na rychlostní silnici v ulici Vídeňské. Tím vyvolává 
změny v dopravní obslužnosti a zatížení okolních obcí a městských částí silniční dopravou, vyvolává potřebu 
realizace nové technické a dopravní infrastruktury především z důvodu nutnosti dodržení parametrů 
závazných pro rychlostní silnici (např. zrušení silničních kolektorů v ulici Vídeňské, nové komunikace a nové 
tramvajové trati, znemožnění realizace MÚK Moravanská umožňující obsluhu rozsáhlého přilehlého území) 
apod. Důvodem odmítnutí „nulové varianty je rovněž další zvýšení emisní a hlukové zátěže z dopravy
v dotčeném území podél stávajících komunikací (dálnice D1 + ul. Vídeňská). 

Varianta „Modřická“ a varianta „Želešická“ vycházejí z hlediska výhodnosti po porovnání v zásadě podobně, 
avšak varianta Modřická má některé výhodnější parametry (dává vyšší dopravní účinnost, je kratší, 
ovlivňuje obytná území v menší míře a chová se šetrněji ke stabilizovaným lokalitám přírodního 
charakteru…), proto byla doporučena jako nejvýhodnější a je součástí ZÚR JMK v invariantní návrhu. 

V dokumentaci HIA byla varianta „Modřická“, byla vyhodnocena jako vhodnější z hlediska imisní zátěže 
PM10, NO2 a z hlediska hluku.

Průchod koridoru JZT dle ZÚR JMK ve variantě „Modřické“ byl řešen z hlediska dopravně – inženýrského a 
z hlediska vlivů na životní prostředí v podrobnosti územní studie nazvané Územní studie oblasti jihozápadně 
města Brna a jeho okolí. Koridor prochází východně od obce Nebovidy, kde je v místě přiblížení k obci
z důvodu minimalizace vlivů silniční dopravy na obytné území řešen tunelem v délce cca 290 m. Také
z tohoto důvodu je „Modřická“ varianta JZT vyhodnocena jako nejvýhodnější z porovnávaných variant, a to
z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové zátěže, v dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ 
(dále jen „dokumentace HIA“), která je součástí dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území“. 

ZÚR JMK prověřily lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice jako oblasti kumulativních vlivů na okolí, 
které způsobují stávající aktivity a plánované záměry. Předmětné záměry byly v ZÚR JMK vyhodnoceny
z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území na základě dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
udržitelný rozvoj území, jehož součástí je Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále jen SEA) i Hodnocení 
vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA) jako nedílná součást SEA. Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví
v souvislosti s prostorem Šlapanicka shrnuje kapitola 5 HIA, kde je k předmětné problematice konstatováno 
následující:

„jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména o lokality Bosonohy-Troubsko-Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto lokalitách je 
nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak
i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto rezortního podkladu by měly 
být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit 
součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví.“

Z uvedeného vyplývá, že lokalita Bosonohy – Troubsko – Ostopovice byla v ZÚR JMK identifikována jako 
lokalita s výraznou kumulací záměrů v území. HIA dle výše uvedeného požaduje zpracovat podrobnou studii 
(resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu 
ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by měla být zpracována územní studie; tento 
požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná nezbytnost zpracování územní studie 
vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení 
resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech rozvojových záměrů v území. Tato 
podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit s předpokládanou 
kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách v území 
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(v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn v souladu
s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací 
dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat 
zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

HIA v kap 5. uvádí k jednotlivým skupinám záměrů konkrétní závěry, ze kterých vyplývá, že potenciálně ve 
střetu s cíli ochrany zdraví jsou vždy silniční záměry a záměry na budování výrobních areálů, které mohou 
být spojeny jak přímo s produkcí emisí látek znečišťujících životní prostředí či z hlučností, tak i s nárůstem 
objemů nákladní dopravy a tím i imisí a hlukové zátěže obyvatel, avšak těmto střetům je nutno předcházet 
aplikací kritérií ochrany veřejného zdraví v rámci schvalovacích procesů k příslušným záměrům (EIA, územní 
řízení). 

Výše uvedené je v souladu se stanoviskem Krajské Hygienické stanice (dále jen KHS) č.j. KHSJM 20596/2011 
ze dne 11.05.2011, ve kterém je uvedeno že „…Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým dokumentem
a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, že podrobné 
hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, považujeme 
zpracování HIA za dostatečné.“

Dále KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě nenahrazuje 
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci 
příslušného schvalovacího procesu, a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR JMK jakožto 
územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na obyvatele.

Z výše uvedeného je zřejmé, že požadavek podatele na opakování procesu pořizování ZÚR je neoprávněný.

Námitka č.29 ve znění: „Na str. 75 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednáni s DOSS odkazováno na JV 
tangentu. Odůvodnění ale nejen schází, ale je jako podpora pro JVT zde uveden zcela absurdní text: „Záměr 
JVT společně s ostatními významnými záměry koncentrovanými do oblasti Šlapanicka (rozšíření dálnice D1
záměr D8, „Nová Přerovská trať" záměr D43, modernizace letiště Brno Tuřany záměr D62 a plocha smíšená 
výrobní PZR1), svými kumulativními vlivy na veřejné zdraví vyžadují zvláštní pozornost. Kumulace uvedených 
záměrů v této oblasti bude spojena s poměrně významným imisním a zejména hlukovým zatížením obyvatel. 
Na základě podrobné studie bude pro tuto oblast nutné posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech 
záměru a následně pak navrhnout opatření k ochraně dotčených obyvatel. Podrobněji je tato problematika 
uvedena v části III této dokumentace v oddílu A, v příloze k SEA, Hodnocení vlivu na veřejné zdraví (HIA),“ Je 
zde jasně dokázáno, že JVT je neprůchodná z hlediska hygienických limitů využití území. Je zde navíc zcela 
zamlčeno, že referenční stanice pro PM10 je umístěna v blízkosti navrhované JVT, a to v Brně-Tuřancch. Tato 
referenční stanice po mnoho let dokládá překračování zákonných hygienických limitů prašnosti a v tzv. zóně 
Jihomoravský kraj, za kterou je podle zákona o ochraně ovzduší zodpovědný krajský úřad JMK, nebyla 
učiněna žádná opatření k nápravě, přestože ústavní právo zde žijících obyvatel diktuje, že tato opatření
k nápravě měla být aplikována již pře mnoha lety. Je naprosto nepřijatelné do oblasti s překročenými 
zákonnými hygienickými limity v územním plánování umisťovat jakékoliv další velké zdroje znečištění. JVT,
a to jak v ZÚR úsek navrhovaný ke schválení, tak i územní rezervuje nutné ze ZÚR vypustil.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

V námitce je odcitováno odůvodnění záměru JVT ze str. 75 odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK a na základě 
tohoto textu bez jakéhokoliv zdůvodnění je konstatováno, že „JVT je neprůchodná z hlediska hygienických 
limitů využití území“. To, že na konci odůvodnění je odkaz podrobněji je tato problematika uvedena v části 
III. této dokumentace v oddílu A, v příloze k SEA; Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA), už podatel vůbec 
nebral v potaz. 

Jako samostatná součást dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území bylo 
zpracováno Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví. Z výsledků tohoto hodnocení vyplývá, že realizací 
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ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno. K navrhovaným záměrům ZÚR JMK je 
vyhodnocením vlivů uveden, mimo jiné, tento závěr (na str. 165 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území, kap. A.5.9 Souhrnné hodnocení vlivu záměrů na složky životního prostředí): „Jako značně 
problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách, především v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto lokalitách 
je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak
i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly 
být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit 
součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví“. Toto je potvrzeno i v Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, 
kap. 4.4.15. Lokality s výraznou kumulací záměrů v území, str. 146: „Nejvhodnějším řešením je opět příprava 
rozvoje celé oblasti na lokální úrovni v dostatečné předstihu a při zahrnutí všech záměrů území. Na základě
těchto podkladů je pak nutno vypracovat příslušné studie ve vztahu k ochraně obyvatel (hluková
a rozptylová studie, hodnocení vlivů na veřejné zdraví) a navrhnout optimální řešení území s ohledem na 
ochranu obyvatel žijících v této oblasti. Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly být zohledněny
v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona“. Z citovaných textů je zřejmé, že hodnocení HIA 
požaduje zpracovat podrobnou studii (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci všech
záměrů. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by měla 
být zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná 
nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze 
závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech 
rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK
u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je 
oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně 
plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, 
zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

Jak je zřejmé, ZÚR JMK řeší posouzení negativních vlivů záměrů v území pro oblast Šlapanicka, není tedy 
důvod k tomu, aby záměr JVT byl ze ZÚR JMK vypuštěn jako neprůchodný.

Pokud se týká referenční stanice pro PM10 umístěné v Brně-Tuřanech, nelze na základě výsledků jejího 
měření bez zohlednění dopadů záměrů do území (kladných i záporných) a bez výše požadovaného 
posouzení kumulovaných záměrů konstatovat, že do tohoto území nebude vymezen žádný nadmístní 
záměr. ZÚR JMK stanovují určitý postup pro vyhodnocení negativních dopadů záměrů do území, referenční 
stanice bude do tohoto vyhodnocování poskytovat výsledky svých měření. Až v případě, že by se
v navazujících krocích nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních 
záměrů, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměry přehodnotit.

Námitka č.30 ve znění: „Na str. 59 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS je uvedeno: „V ZÚR JMK 
byly v tomto úseku prověřeny a vzájemně porovnány tři varianty R55, a to varianta „Obchvatová 3-HBH“ 
(D66-A), varianta „Jihovýchodní 4-HBH“ (D66-B) a varianta „ŘSD“ (D66-C), podmíněna realizací navazující 
přeložky dvoupruhově silnice I/55 s obchvatem Břeclavi. Varianty vycházejí ze zpracovaných dokumentací; 
„Vyhledání variant trasy v parametrech R55 mezi dálnicí D2 a státní hranicí s Rakouskem“ (Ing. Jiří Kalčík, 
02/2007), „Rychlostní silnice R55 Břeclav(D2) hranice ČR / Rakousko, Reinthal, vyhledávací studie“ (HBH 
Projekt, spol. s r.o., 2008) a „Komparativnístudie R52 a R55“ (DHV ČR, spol. s r.o., 2008)..“ Je zde 
odkazováno na studii objednanou Ministerstvem dopravy, kterou vypracoval ing. Kalčík. ale varianty, dle 
této studie nebyly posuzovány. To je zásadní pochybení, neb všechny známé varianty měly být posouzeny. Je 
zde odkazováno na vyhledávací studie“ (HBH Projekt, spol. s r.o., 2008). Je však zamlčeno, že k této 
vyhledávací studii existuje odborný posudek, který kriticky posuzuje tuto studii. Jedná se o Odborný posudek 
autorizovaných osob Ing. Holcnera, PhD. a doc. Ing. Jůzy, CSc. nazvaný „Obchvat Břeclavi a R55 technické 
posouzení studií ing. Kalčíka a HBH Projekt spol. s r.o." z června 2008. Zamlčení tohoto posudku je zásadní 
pochybení.“, se zamítá.
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Odůvodnění:

K namítanému neposouzení variant R55 v prostoru Břeclavi zpracované Ing. Kalčíkem uvádíme, 
že vyhledáním variant rychlostní silnice mezi Břeclaví a státní hranicí se zabýval jako první Ing. Kalčík –
autorizovaný inženýr. Vyhledal v tomto prostoru s doporučením k dalšímu sledování 2 varianty (označené 3
a 4). Ředitelství silnic a dálnic provedlo posouzení této práce s výsledkem, že žádná z navržených variant
požadavky ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ nesplňuje. Za největší nedostatek studie považovalo 
skutečnost, že prakticky vůbec neřeší otázku územní průchodnosti navržených variant. Z důvodu uvedených 
nedostatků Ředitelstvím silnic a dálnic bylo zadáno zpracování vyhledávací studie Rychlostní silnice R55 
Břeclav, D2 – hranice ČR/Rakousko, Reinthal, která vycházela z ideí variant ing. Kalčíka. Studii zpracovávala 
projekční kancelář pro dopravní a inženýrské stavby HBH Projekt spol. s r.o. Výsledkem bylo navržení 
komplexního dopravního řešení variant rovněž označených 3 a 4 v prostoru města Břeclavi, které umožní 
optimální dopravní obsluhu území a přitom v maximální míře zajistí odvedení tranzitní dopravy mimo 
zastavěné území města. Projektant ZÚR tedy zohlednil předmětnou studii Ing. Kalčíka jako jeden z podkladů
s přihlédnutím k závěrům vyhledávací studie zadanou Ředitelstvím silnic a dálnic.

Ke zmiňovanému posudku ing. Holcnera PhD. a doc. Ing. Jůzy se vyjádřilo Ministerstvo dopravy ve svém 
stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 2. Návrhu ZUR zn. 
141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 cit.: “Posudek porovnává dvě studie R55 kolem Břeclavi – ing.
Kalčík (únor 2007) a HBH Projekt, spol. s r.o. (leden 2008).

Z posudku: „I když je zadání obou studií v základu podobné, přistupoval každý z projektantů k řešení daného 
problému poněkud odlišně“.

Hodnocení křižovatky R55 s dálnicí D2: „… studie HBH řeší problém nejen komfortněji ale i důsledněji“…. 
řešení dle ing. Kalčíka nesplňuje podmínku zadání a nemá smysl se jím dále zabývat … pak je ale vyhovující 
jen řešení dle HBH…dle studie ing. Kalčíka je nutno stávající křižovatku (EXIT 48) kompletně rozebrat … toto 
řešení není nijak vhodné…“.

Posudek konstatuje, studie ing. Kalčíka nesplňuje podmínku zadané návrhové rychlosti. Znalost, případně 
schopnost zjištění normových parametrů rychlostní silnice se u autorizovaného inženýra/projektanta 
předpokládá. 

Posudek se opět vyhýbá problematice střetů navrhované R55 s chráněnými oblastmi.

Ve shrnutí je manipulováno s porovnáním nákladů, kdy je nesrovnatelně srovnávána vyhledávací studie R55 
bez podmínek Stanoviska MŽP s náklady R52 ve stupni DÚR se zohledněnými podmínkami Stanoviska MŽP. 
Hodnocení v bodu 5. Závěru o levnější R55 je proto vykonstruované, nepodložené relevantními údaji.“ 

KrÚ JMK neměl žádný důvod k zamlčování tohoto posudku. Posudek byl poskytnut KrÚ JMK Ministerstvem 
životního prostředí dne 12.04.2010 a následně předán projektantovi ZÚR JMK jako jeden z podkladů. 

Závěrem lze uvést, že v rámci 2. Návrhu ZÚR JMK byly posouzeny všechny relevantní varianty rychlostní 
silnice R55 okolo Břeclavi. Námitka je tedy nedůvodná.

Námitka č.31 ve znění: „Na str. 59 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS je uvedeno: „V ZÚR JMK 
byly v tomto úseku prověřeny a vzájemně porovnány tři varianty R55, a to varianta „Obchvatová 3-HBH“ 
(D66-A), varianta „Jihovýchodní 4-HBH“(D66-B) a varianta „ŘSD“(D66-C), podmíněna realizací navazující 
přeložky dvoupruhové silnice 1/55 s obchvatem Břeclavi. Varianty vycházejí ze zpracovaných 
dokumentací:“Vyhledání variant trasy v parametrech R55 mezi dálnicí D2 a státní hranicí s Rakouskem“ 
(Ing. Jiří Kalčík, 02/2007), „Rychlostní silnice R55 Břeclav (D2) hranice ČR / Rakousko, Reinthal, vyhledávací 
studie“ (HBH Projekt, spol. s r.o., 2008) a „Komparativní studie R52 a R55L“ (DHV ČR, spol. s r.o., 2008)..“ Je 
však zamlčeno, že existuje odborný posudek, který porovnává výhody napojení ČR a Rakouska pro spojení 
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Brna a Vídně v trase okolo Břeclavi a okolo Mikulova. Jedná se o Odborný posudek autorizované osoby Ing. 
Holcnera. PhD nazvaný „Posouzení vzájemných souvislosti pro dvě silniční trasy Brno Vídeň-R52 a napojení 
Rakouska u Mikulova a R55 a napojení Rakouska u Břeclavi“ z června 2008. Tento posudek jednoznačně 
dokazuje preferenci pro čtyřpruhovou trasu R55 okolo Břeclavi, což je také řešení obsažené v závazné PÚR 
schválené vládou ČR v červenci 2009. Zamlčení tohoto posudku je zásadní pochybení. Je jasně doloženo, že 
trasa Brno Vídeň s využitím R55 jako čtyřpruhového obchvatu Břeclavi je výhodnější. Argumentace v ZÚR 
pro opačné řešení je neúplná a schází přímé porovnání variant spojení Brna a Vídně přes Břeclav a přes 
Mikulov, což bylo již pochybení pořizovatele ÚP VÚC Břeclavsko, který byl z tohoto důvodu zrušen rozsudkem 
NSS v listopadu 2009.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Námitka je po obsahové stránce shodná s námitkou v bodě č.26 tohoto podání. Odkazujeme tedy 
na odůvodnění k námitce č. 26. 

Námitky č.32, č.34 a č.36 ve znění: „(32.) Na str. 9 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS je pro 
záměr „R52 Pohořelice Mikulov hranice ČR/Rakousko“ uvedeno, že koordinace je zajištěna. Je neseznatelné 
jak mohla být právoplatně zajištěna koordinace s Rakouskem, když nebylo provedeno přeshraniční 
posouzení SEA a HIA.

(34.) Na str. 10 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS v části o souladu s PÚR je odkazováno na 
„koridor kapacitní silnice R52 Pohořelice Mikulov Drasenhofen / Rakousko (E461),“ a je tvrzeno, že je zde 
soulad s Návrhem ZÚR. Nelze tvrdit, že zde existuje soulad, když tento koridor nebyl přeshraničně posouzen 
jako celek v SEA.

(36.) Na str. 10 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS v části o souladu s PÚR je odkazováno na 
„příslušný úsek koridoru kapacitní .silnice S8 Havlíčkův Brod Jihlava - Znojmo Hatě - hranice ČR Rakousko (
Wien),“ a je tvrzeno, že je zde soulad s Návrhem ZÚR. Nelze tvrdit, že zde existuje soulad, když tento koridor 
nebyl přeshraničně posouzen jako celek v SEA.“, se zamítají.

Odůvodnění:

Projednávání a vydávání zásad územního rozvoje upravuje stavební zákon. Projednání zásad územního 
rozvoje je upraveno v § 37 a následujících stavebního zákona. Ve smyslu § 37 odst. 3 stavebního zákona byl 
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR zaslán 2. Návrh Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje příslušným orgánům sousedních států včetně nabídnutí konzultací. Předání 
dokumentace 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje bylo doloženo rakouskou nótou ze 
dne 7. července 2010. O konzultace z rakouské strany nebyl projeven zájem. 

Tzv. „přeshraniční posouzení“ upravuje čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. 
června 2001, o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí („směrnice SEA“). V článku 
figurují jako subjekty práva „členské státy“. Teprve v případě, že se mezi nimi uskuteční konzultace, pak se 
členské státy dohodnou na způsobu zapojení dalších subjektů – orgánů a občanů sousedních států. V tomto 
smyslu je třeba vnímat § 37 odst. 3 stavebního zákona. Posuzování vlivů na území Natura 2000 požaduje čl. 
6 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin. Tato směrnice však nestanoví proceduru daného posuzování. To je třeba vnímat 
ve vztahu k čl. 11 odst. 2 „směrnice SEA“, který umožňuje, aby členské státy stanovily pro posuzování vlivů 
na Natura 2000 a posuzování podle jiných předpisů společný postup. ČR tohoto ustanovení využila, proto je 
vliv na Natura 2000 posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v případě územně 
plánovací dokumentace postupem podle stavebního zákona, tedy v rámci procedury „SEA“. Veškerá 
ustanovení pro posuzování vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na Natura 2000 jsou proto 
uvedena v zákoně o ochraně přírody a krajiny a stavebním zákoně. Z těchto ustanovení vyplývá, 
že požadavky na přeshraniční posuzování vlivů na území Natura 2000 jsou procesně naplňovány 
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prostřednictvím procedury „SEA“, tedy tak, jak již bylo uvedeno. KrÚ při projednání 2. Návrhu Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje postupoval v souladu s českým právem i právem Evropské Unie. 

Ve smyslu § 38 stavebního zákona posuzuje návrh ZÚR před jejich vydáním Ministerstvo pro místní rozvoj,
a to z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy
a mezinárodní závazky, a z hlediska souladu s PÚR ČR 2008. Ministerstvo pro místní rozvoj 2. Návrh ZÚR 
JMK posoudilo a závěrem svého stanoviska uvedlo cit.: „ZÚR JMK upřesňují rozvojové osy, oblasti a koridory 
dopravní a technické infrastruktury celostátního a mezinárodního významu uvedených v PÚR 2008. 
Koordinují využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy se sousedními kraji a mezinárodními 
závazky. Vycházejí z celorepublikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
a naplňují požadavky vyplývající z dalších úkolů pro územní plánování.“ Ministerstvo pro místní rozvoj tedy 
při posuzování neshledalo žádné nedostatky. 

Záměry jsou vymezeny v PÚR ČR 2008, která byla přeshraničně projednávána.

Námitka č.33 ve znění: „Na str. 9 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS je pro záměr „R52 
Pohořelice Mikulov hranice ČR/Rakousko“ uvedeno, že koordinace je zajištěna. Tato koordinace nemohla být 
zajištěna mezivládní dohodou o napojení R52 a A5, neboť tato mezivládní dohoda není v ČR ratifikována,
a tedy podle Ústavy ČR nemůže mít přednost před procesy dle existujících zákonů. Koordinace tedy nebyla 
provedena.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Rychlostní silnice R52 je kromě mezivládní smlouvy součástí akcí, potvrzených usnesením vlády č. 741/1999
v rámci materiálu Návrh rozvoje dopravních sítí ČR do r. 2010 a potvrzena PÚR ČR 2008. Je potvrzena 
rovněž UV č.735/2008 a UV 713/2010. Je nutno dodat, že ZÚR se nemohou odchýlit od řešení závazně 
stanoveného PÚR ČR 2008 (§ 31 odst. 4 stavebního zákona). Dokládá to i ustanovení § 39 odst. 3 
stavebního zákona, ve kterém je výslovně uvedeno, že ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve 
věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení PÚR, se nepřihlíží.

Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném 
projednání 2. Návrhu ZÚR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 k dohodě mezi vládou České 
republiky a Rakouskou spolkovou vládou uvedlo cit.: “Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou 
spolkovou vládou o propojení české rychlostní silnice R52 a rakouské dálnice A 5 na česko-rakouských 
státních hranicích (Vídeň, 23. 1. 2009) (vyhlášena pod č. 40/2009 Sb. m. s.) je mezinárodní smlouvou tzv. 
vládní kategorie, která nepodléhá ratifikaci a nevyžaduje souhlas Parlamentu nebo souhlas daný
v referendu, jejíž sjednávání přenesl prezident republiky podle čl. 61 odst. 1 písm. b) Ústavy (rozhodnutím 
vyhlášeným pod č. 144/1993 Sb.) na vládu a která upravuje otázky přesahující rámec působnosti 
ministerstva či jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele je člen vlády nebo jehož řízením je člen 
vlády pověřen.“

Námitka č.35 ve znění: „Na str. 10 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS v části o souladu s PÚR je 
odkazováno na „příslušný úsek koridoru kapacitní silnice R55 Olomouc Přerov a dále Napajedla Uherské 
Hradiště Hodonín Břeclav hranice ČR ( Wien),“ a je tvrzeno, že je zde soulad s Návrhem ZÚR. Nelze tvrdit, že 
zde existuje soulad, když tento koridor v ZÚR není zahrnut jako čtyřpruhová R55, ale jako dvoupruhový.“, se 
zamítá.

Odůvodnění:

PÚR ČR 2008 v odstavci (109) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor pro 
rychlostní silnici R55 v úseku Olomouc – Přerov a dále Napajedla – Uherské Hradiště – Hodonín – Břeclav –
hranice ČR (- Wien). Důvodem je zajištění kvalitativně vyšší úrovně obsluhy území s vysokou koncentrací 
sídel a obyvatel. Součást TEN-T. Úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady je prověřit 
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proveditelnost rozvojového záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. V souvislosti s úkolem pro 
ministerstva a jiné ústřední správní orgány v článku (109) PÚR ČR 2008 lze aplikovat rozsudek NSS č.j. 8 Ao 
5/2010 – 149 ze dne 24.února 2011 v bodě [79] kde soud došel k závěru, že se jedná o úkol pro ústřední 
správní úřad, který opatří relevantní územně plánovací podklady. Teprve kladným výsledkem takového 
prověření by vznikl podklad, který by při další aktualizaci PÚR ČR již umožnil uložit konkrétní úkol orgánům 
územního plánování. 

ZÚR JMK prověřovaly záměr R55 v úseku Břeclav – st. hranice ve třech variantách, a to jak čtyřpruhový, tak 
dvoupruhový. Varianty byly posouzeny a vyhodnoceny z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky životního prostředí. U všech variant byl konstatován 
významný negativní vliv na lokality Natura 2000 a proto byly z 2. Návrhu ZÚR JMK vypuštěny. Ve 2. Návrhu 
ZÚR JMK není tedy obchvat Břeclavi řešen. 

Námitka č.37 ve znění: „Varianty „OPTIMÁLNÍ“ a „ALTERNATIVNÍ“ nebyly vzájemně porovnány jako celek a 
s uvážením dopadů na veřejné zdraví. Toto porovnání schází v SEA a HIA k Návrhu ZÚR.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Při pořízení prvních ZÚR vychází tato územně plánovací dokumentace z jejich schváleného Zadání, které 
obsahuje hlavní cíle a požadavky na jejich řešení. V Zadání ZÚR JMK je stanoven požadavek na zpřesnění 
vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR 2008 a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu 
veřejné infrastruktury s požadavkem na vymezení jednotlivých záměrů. Pro hodnocení předpokládané 
účinnosti navrhovaných koridorů a variant silniční infrastruktury Jihomoravského kraje v úrovni ZÚR JMK 
nechal KrÚ JMK zpracovat „Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK“. Výhledová komunikační síť 
Jihomoravského kraje byla prověřována ve třech koncepčních variantách – „Optimální“, „Alternativní“
a „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Pro prověření, hodnocení a návrh koridorů silniční infrastruktury
v ZÚR JMK byly využity výsledky modelování dopravního zatížení výhledové sítě Jihomoravského kraje pro 
rok 2030 v koncepční variantě „Optimální“, která zahrnuje všechny zásadní změny mající významný vliv na 
zatížení komunikační sítě, a to ve variantách, případně vzájemných kombinacích. V případě zapracování 
všech prověřovaných variant dle modelování do ZÚR JMK by musely být zásady zpracovány v koncepčních 
variantách což by bylo v rozporu se schváleným Zadáním ZÚR JMK, ve kterém zpracování koncepčních 
variant nebylo požadováno. Součástí dokumentace „Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK“ bylo 
rovněž vyhodnocení alternativních koncepčních variant silničního spojení Brno – Vídeň (ve třech 
variantách), které bylo zohledněno v návrhu dopravní infrastruktury, promítnutém v ZÚR JMK (viz str. 27 
textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK). 

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 uvedla, že bod 
námitky bere na vědomí.

Odůvodnění stanoviska KHS k bodu námitky cit.:

„Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, 
že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Vzhledem k míře podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive k míře podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
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stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. s tím, že dle ustanovení § 19 odst. 1 
zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených
v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, 
zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele.“ 

Námitka č.38 ve znění: „Varianta sugestivně nazývaná jako „OPTIMÁLNÍ“ je na první pohled právně chybná, 
neb zavádí tranzitní dálkovou dopravu do dopravně přetížené brněnské aglomerace, kde z důvodů 
dlouhodobého překračování zákonných hygienických limitů (prašnost a hlučnost) nejen nelze v územním 
plánování umisťovat nové velké zdroje znečištění ovzduší, ale je pro pořizovatele ZÚR podle zákona
o ochraně ovzduší a podle ústavy, kde je každému jednotlivci zvlášť garantováno právo na příznivé životní 
prostředí, povinnost přijímat účinná a konkrétní územně plánovací opatření k nápravě. Toto se nestalo. 
Pořizovatel ZÚR JMK tedy pochybil.“, se zamítá.

Odůvodnění:

K dokumentaci „Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK“ a k prověřování výhledové komunikační 
sítě Jihomoravského kraje ve variantách jsme se již vyjádřili v odůvodnění k bodu 37 tohoto podání. 

K této problematice dále uvádíme, že z výsledků modelování jednotlivých variant výhledové sítě vyplývá 
jednoznačně nutnost změny řešení uspořádání komunikační sítě. Na velmi vysokém výhledovém zatížení 
komunikační sítě na vjezdech do města Brna se nepříznivě podílí předpokládaný rozvoj v jihovýchodním a 
v jihozápadním sektoru města Brna. Pokud se má realizovat, je nutno s předstihem vytvořit k tomu 
předpoklady zkapacitnění komunikační sítě (realizace Jihovýchodní tangenty atd.). Již dnešní stav silniční 
sítě na mnoha úsecích neodpovídá požadované úrovni kvality dopravy. Ta se projevuje ve snížení plynulosti 
dopravního proudu s následky ve formě kongescí a druhotně ve zvýšené nehodovosti.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA) a zabývá se zejména celkovým řešení územím z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části jde o hodnocení nad rámec strategického posouzení. 
Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad expozice, charakterizace rizika 
atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí být provedeno ke každému 
jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 

Zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentace HIA je součástí dokumentace SEA. 
Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

V návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže
a kvality ovzduší jako významných determinantů vlivů na zdraví v době projednávání realizace jednotlivých 
záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétního 
záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. Z těchto důvodů nelze ani 
předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná protihluková opatření, 
budou hlukové limity splněny, a to v návaznosti na očekávanou hlukovou zátěž, v současné době 
nespecifikovatelnou. 
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Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při realizaci záměru připustit nesplnění požadavku právních 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivu na životní 
prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.. Základním 
předpokladem souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazů o reálném předpokladu dodržení požadavku 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Dokumentace SEA vyhodnotila přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní 
prostředí, dokumentace HIA z hlediska vlivů na veřejné zdraví. Pro porovnání variant záměrů byla využita 
kritéria a podmínky pro rozhodování, zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území.

K přijímání „územně plánovacích opatření“ uvádíme, že stavebním zákonem není uložena žádná povinnost 
stanovovat v rámci pořizování ZÚR v námitce blíže nespecifikovaná „nápravná územně plánovací opatření“. 
Ve stavebním zákoně není tento pojem používán. Požadavek na navrhování „nápravných územně 
plánovacích opatření“ je tedy neoprávněný.

KHS JmK k tomuto bodu ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 16.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 21059/2011 uvedla, že se 
námitka na pochybení pořizovatele ZÚR netýká KHS JmK, nicméně KHS JmK cítí potřebu se k předmětné 
námitce vyjádřit cit.: 

„Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území.

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

Se stanoviskem KHS se plně ztotožňujeme. 

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
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života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“

Námitka č.39 ve znění: „Na str. 20 Odůvodnění Návrhu ZÚR po projednání s DOSS se Návrh ZÚR odvolává na 
nějaké dopravní modelování. Je však neseznatelné, o jaké dopravní modelování jde a kde se s ním občan 
může seznámit. Takto neseznatelně formulované odůvodnění ZÚR je neakceptovatelné a pořizování ZÚR 
JMK musí být opakováno.“, se zamítá.

Odůvodnění:

V textové části Odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK je v kap. C.4.1.1 „Silniční doprava“ uvedena informace
o zpracování dopravně inženýrského podkladu „Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského 
kraje“ včetně jeho doplňku. Je zde uvedeno, že výsledky modelování byly využity při prověřování 
jednotlivých navrhovaných koridorů a variant, následně při výběru doporučených variant a navrhovaného 
řešení. V následujícím textu je popsána charakteristika základní koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
v jednotlivých modelech a variantách silniční dopravy pro výhledovou síť JMK. Z celého textu je zřejmé jaký 
podklad byl zpracován, za jakým účelem včetně uvedení přesného názvu podkladu a stručného shrnutí 
obsahu. S podkladovým materiálem se může podatel seznámit na KrÚ JMK, odboru územního plánování
a stavebního řádu.

Námitka zástupce veřejnosti Pěkný jih o.s. (K078)

Námitka zástupce veřejnosti Pěkný jih o.s., IČ 22725351, adresa Moravanská 86, 619 00  Brno, zaevidovaná 
na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 54142/2011, sp.zn. S-
JMK 24269/2011/ OÚPSŘ., se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání zástupce veřejnosti Pěkný jih o.s. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také 
„dotčené obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Zástupce veřejnosti uplatnil proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také 
„2. Návrh ZÚR JMK) následující námitku: „Umístění Veřejného logistického centra VLC D51 na území Dolních 
Heršpic a Přízřenic považujeme za neslučitelné s plnohodnotnou částí města v těsném sousedství. Za 
naprosto neslučitelné s plánovanými plnohodnotnými plochami pro bydlení považujeme zejména případné 
umístění skladových ploch kontejnerů, zařízení pro překládání kontejnerů z železničních vagónů na silniční 
dopravu v lokalitě Dolní Heršpice a Přízřenice a to především z hlediska znečištění životního prostředí 
zvýšením hlukové zátěže. V lokalitě navíc dochází k překračování zákonného limitu úrovně prašnosti 50 
mikrogramů/m3 částic jemného prachu, a to v některých dnech až o několik stovek procent.“ 

Z hlediska věcného obsahu se námitka vztahuje ke správnímu území Statutárního města Brna, konkrétně ke 
k. ú. Přízřenice a k.ú. Dolní Heršpice.
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Politika územního rozvoje ČR, schválená usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.7.2009, ukládá vymezit v oblasti 
Brněnska veřejné logistické centrum (dále jen VLC) celostátního významu, předpokládá se zapojení do 
evropské sítě logistických center. Na základě požadavku PÚR 2008 bylo řešeno a zapracováno do 2. návrhu 
ZÚR JMK VLC v Brně Horních Heršpicích a Dolních Heršpicích. 

VLC Brno je součástí Územně analytických podkladů Statutárního města Brna (dále jen ÚAP Brna), 
ze kterých bylo VLC převzato do ÚAP Jihomoravského kraje, které jsou ve smyslu zákona 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších přepisů (dále jen stavební zákon) jedním ze 
základních podkladů pro zpracovatele ZÚR JMK. Pokud se týká lokalizace VLC Brno, do ZÚR JMK byly 
převzaty podklady předané městem Brnem, podklad pro lokalizaci VLC v ZÚR JMK předával Odbor 
územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna.
Pro úplnost uvádíme, že v ÚAP Brna je záměr s označení D51 uveden následovně: 
„Logistika – Plochy podle PÚR ČR 2008
Veřejné logistické centrum Brno 
D51 
Veřejné logistické centrum Brno (Brno, Horní Heršpice, Dolní Heršpice) – 15,3 ha
pozn.- Stávající plochy logistického centra + nové plochy“

V ZÚR JMK jsou navrženy koridory dopravní a technická infrastruktury nadmístního významu, které 
stanovují zásady budoucího uspořádání území, v tomto případě především souvislost navrženého koridoru 
VLC Brno se systémem nadmístní dopravy železniční a silniční - koridory dálnic a tangent k městu Brnu (D1 –
JZT a případně také R52 – JT – dálnice D2– JVT) s propojením na letiště Brno – Tuřany. Zpřesnění 
dopravního napojení koridoru VLC Brno na silniční, železniční a leteckou dopravu (cargo) včetně návaznosti 
na městský dopravní systém jako součást městské logistiky a ochrana obytné zástavby na území Brna je 
následným úkolem řešení v Územním plánu města Brna po vydání ZÚR JMK. 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při realizaci záměru připustit nesplnění požadavku právních 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivu na životní 
prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

S ohledem na námitku Statutárního města Brna a na námitky zástupce veřejnosti Pěkný jih o.s. v rámci 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK s veřejností ve smyslu § 39 stavebního zákona, bude návrh VLC, který je ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK vymezený v textové části dle článku (123) a v grafické části jako plocha D51), přeřazen do 
územní rezervy až do doby prověření definitivní lokalizace VLC. Vymezení územní rezervy ve vztahu
k ochraně životního prostředí a veřejnému zdraví nepředstavuje žádné negativní vlivy. 

Námitka zástupce veřejnosti JUDr.  Z. J. (K079)

Námitka zástupce veřejnosti JUDr. Z. J., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 54130/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ, se zamítá.

Předmětné podání zástupce veřejnosti JUDr. Z. J. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také 
„dotčené obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Zástupce veřejnosti uplatňuje proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. 
Návrh ZÚR JMK“) následující námitku: „Požadujeme z Návrhu ZÚR vypustit R43 v německé trase a R43
v malhostovické trase.“
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Text předmětného podání zástupce veřejnosti byl rozčleněn do 24 bodů, přičemž v 1. bodu bylo uvedeno 
následující: „Požadujeme z Návrhu ZÚR vypustit R43 v německé trase a R43 v malhostovické trase.“ Tento 
text byl vyhodnocen tak, že vlastní námitka je obsažena pouze v první větě 1. bodu předmětného podání a 
v textu dalších 23 bodů je již obsaženo pouze její odůvodnění. 

Z textu podání vyplývá, že námitka se vztahuje k území všech obcí, které jsou dotčené „německou“
i „malhostovickou“ trasou R43, včetně obcí Kuřim, Čebín, Drásov, Malhostovice, Skalička, Všechovice, Lubě, 
Hluboké Dvory a Malá Lhota.

Jednotlivé body odůvodnění předmětné námitky byly vypořádány následovně:

K bodům 2 a 3:

Tyto body se týkají tzv. „optimalizované varianty R43“. K území obce Drásov se vztahuje vedení rychlostní 
silnice R43 v jeho 2. úseku, tj. Kuřim – Černá Hora.

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena ve 2. 
úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách - variantě „Německá“ (D2-A), variantě „Malhostovická“ 
(D2-B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D2-D). Varianta „Optimalizovaná 
MŽP“ vzešla ze studie zpracované ing. Kalčíkem, pořizované a poskytnuté ministerstvem životního 
prostředí. Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na 
veřejné zdraví (tzv. HIA). Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (projednávaném na veřejném projednání ve smyslu § 39 
stavebního zákona) byla informace o prověřovaných variantách zachována v odůvodnění v textové části
a ve výkrese II.4 „Výkres prověřovaných variant koridorů dopravní a technické infrastruktury“. 

Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů 
udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický), zejména minimalizace negativních 
vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované 
varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová 
doprava).

Hodnocení variant dle jednotlivých kritérií zajišťují zpracovatelé ZÚR JMK, kterými jsou autorizované osoby. 
Obdobně hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba
a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 
zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost 
jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2. Návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Varianta „Optimalizovaná MŽP“ v úseku Kuřim – Černá Hora vyžaduje na rozdíl od ostatních variant realizaci 
tunelu, a to v délce 480 m. Z hlediska nočního hluku je tato varianta méně příznivá než varianty „Německá“
a „Malhostovická“. Nepříznivý je 60 % rozsah záboru půdy v I. a II. třídě ochrany (ostatní varianty 30 %, 
resp. 40 %). 

Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Malhostovickou“. 
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Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). O dalších variantách 
nebylo rozhodnuto. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami záměrů dopravní
a technické infrastruktury a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 „doporučuje při úpravě 2. 
Návrhu ZÚR JMK zvolit variantu „Německá“ v úseku Kuřim – Černá Hora rychlostní silnice R43“. Ve smyslu 
výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního 
zákona. 

Od r. 2006 probíhal proces EIA k rychlostní silnici R43 v úseku Kuřim – Svitávka, a to původně pro trasu
v poloze „německé dálnice“. Na základě zjišťovacího řízení byl proces EIA doplněn o další dvě varianty, pro 
které byla zpracována v červenci 2007 vyhledávací studie a následně v prosinci 2007 zveřejněna 
dokumentace EIA. Tento proces probíhal (jak je zřejmé i z časových údajů) bez přímé vazby na proces 
pořizování ZÚR JMK. V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“
a „Malhostovická“ jsou při realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí
i dopravní systém a byly tedy zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí 
vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí souhlasné stanovisko k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR 
JMK odpovídající variantě „Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při 
splnění podmínek uvedených v předmětném stanovisku.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) s požadavkem na vypracování nové dokumentace HIA 
nesouhlasí. Zákon č. 258/2000 Sb. ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA. Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA bylo 
dohodnuto na základě jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA
k ZÚR, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo jiné 
stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení § 36 
odst. 3 stavebního zákona v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování
a koordinují územně plánovací činnost obcí.

Podatel o „Optimalizované“ variantě tvrdí, že má přednosti, které nemá žádná jiná trasa zvažovaná v ZÚR,
a uvádí své argumenty pro toto tvrzení. Uváděné argumenty však nejsou doloženy žádnými konkrétními 
údaji a nejsou ani jednoznačně dovoditelné z dokumentace ZÚR JMK, přinejmenším z části je proto lze 
považovat spíše za subjektivní názory podatele, neodpovídající zcela skutečnosti. 

Požadavek, že „R43 musí být obchvatem pro všechny obce v blízkosti koridoru R43“ nemá konkrétní oporu
v žádném zákonném ustanovení a bez definování, co přesně je myšleno pod pojmem „obchvat“, zcela vágní
a nenaplnitelný. Stejně tak je bez definice pojmu „obchvat“ neurčité a neověřitelné tvrzení, že určité vedení 
trasy „je důsledně řešeno jako obchvaty všech obcí na trase“. Trasa R43 navržená v ZÚR JMK se samozřejmě
k některým z vyjmenovaných obcí přibližuje více a k některým méně, ale vždy je vedena v poloze přípustné
z hlediska vlivů na životní prostředí, a to i z hlediska vlivů na zdraví obyvatel. Všechny vlivy byly posouzeny
v rámci výše uvedeného procesu EIA, který byl ukončen dne 21.12.2010 vydáním souhlasného stanovisko 
MŽP.

Tvrzení, že „Optimalizovaná“ varianta je nejvýhodnější, neboť umožňuje nejkratší a nejpřímější spojení 
Boskovic a Brna není pravdivé. Z podkladů zpracovaných Ing. Kalčíkem vyplývá, že tzv. „optimalizovaná 
trasa R43“ je v úseku Černá Hora – dálnice D1 (Ostrovačice) navržena v délce 30 km. Trasa R43 přes Bystrc
v úseku Černá Hora – dálnice D1 (Troubsko) je navržena v délce 31,5 km. Aby byly obě trasy srovnatelné,
tak je nutné do varianty „Optimalizované“ zahrnout i úsek dálnice D1 mezi výhledovou MÚK D1×R43, která 
je navržena cca v 182. km dálnice D1, a výhledovou MÚK D1×R43 ve variantě bystrcké, která je navržena
v km 188,5 dálnice D1, tedy rozdíl činí 6,5 km. Ze srovnání tras R43 Boskovickou brázdou (celková délka = 30 



581

km + 6,5 km = 36,5 km) a R43 v bystrcké stopě (celková délka = 31,5 km) vyplývá, že trasa v bystrcké stopě 
je kratší o 5 km a tedy uvedené tvrzení není pravdivé.

Deklarované důsledné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové dopravy do Brna je pravdivé je pro 
dopravu směřující ze severu na západ, pro ostatní směry toto tvrzení pravdivé není. Pokud budeme 
vycházet z materiálů Ing. Kalčíka, tak ve své studii převzal některé části z modelování dopravy v brněnské 
sídelní aglomeraci (studie DOPING), kde tranzitní doprava na vjezdu do Brna z celkového množství 30716 
voz./24 hod činí 5 758 voz./24 hod. a z toho je pouze 1 174 vozidel těžkých. Tedy požadované 
plnohodnotné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové dopravy se týká počtu 5 758 vozidel. 
Vycházíme-li ze směrového průzkumu firmy DOPING, který použil i Ing. Kalčík, tak doprava ze severu (R43) 
směrem na západ je ve výši 1 900 voz./24 hod. a to je vlastně předpokládané množství vozidel, které by 
využilo trasu R43 boskovickou brázdou, neboť ostatní tranzitní doprava ve výši 3 858 voz./24 hod. (5 758 –
1 900=3 858 voz./24 hod.) směřuje buď směrem jižním nebo východním a pro tato vozidla by trasa R43 
boskovickou brázdou znamenala dopravní závlek v délce 5 km. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že požadavek na důsledné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové 
dopravy do Brna je nesmyslný a budování R43 boskovickou brázdou pro 1 900 voz./24 hod. nereálné. 
Samozřejmě pokud by byla vyčerpána dopravní kapacita stávající silnice I/43 do Brna, tak by řidiči byli 
nuceni hledat jiné náhradní trasy i za cenu závleku. V tomto případě by byla rozhodující kapacita stávající 
silnice I/43 a kapacita dálnice D1 v úseku Ostrovačice – Brno, která je již v současné době nevyhovující. 

Nesmyslné je i uvedené tvrzení, že optimalizovaná trasa R43 vyvede dopravu z Čebína a Hradčan 
na obchvaty. Doprava na stávající silnici II/385 je především zdrojová a cílová doprava do Brna, pokud by se 
jednalo o tranzitní dopravu, pak by řidiči využívali takové komunikace, které by je nejkratší cestou přivedly 
na dálnici D1, což v žádném případě není trasa stávající silnice I/43 přes Brno. 

K problematice „naplnění podmínek evropské legislativy pro koridory transevropských komunikací TEN-T
a podmínky č. 23 z PÚR“ uvádíme následující:

Podání se v tomto bodě týká usnesení vlády České republiky ze dne 20.07.2009 č. 929 o Politice územního 
rozvoje (dále jen „PÚR 2008“) a dále rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 
23.06.1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (dále jen „TEN-T“).

Koridor kapacitní silnice R43 je v čl. 121 PÚR 2008 vymezen jako součást TEN-T. PÚR 2008 v rámci tzv. 
„Republikových priorit“, konkrétně ve svém čl. 23, stanoví také následující prioritu pro kapacitní silnice: 
„jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné 
zástavby hlavních center osídlení“. PÚR 2008 neobsahuje definici zde použitých pojmů „dostatečný odstup“
a „hlavní centrum osídlení“. Pro vyřešení tohoto výkladového problému nelze využít ani úpravu obsaženou
v čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, protože zde byl použit jiný pojem „obchvaty hlavních městských center“ (angl.: 
„bypass the main urban centres“), kromě toho TEN-T také neobsahuje definici tohoto pojmu. 

Další komplikaci tohoto výkladového problému působí nejednoznačná terminologie užívaná v oficiálním 
českém znění TEN-T, jak bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Výše již bylo zmíněno, že např. 
anglické znění TEN-T, čili rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, obsahuje pojem „bypass the main 
urban centres“, který byl ve svém doslovném překladu „obchvaty hlavních městských center“ použit
i v původním českém znění tohoto dokumentu. Dne 26.08.2006 však vyšlo „Zvláštní vydání Úředního 
věstníku Evropské unie v českém jazyce“ (Úř. věst. L233, 26.8.2006, s. 36-36(CS)), kterým byla původní 
formulace „obchvaty hlavních městských center“ použitá v českém znění čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, 
změněna na formulaci „míjejí hlavní sídelní útvary“. Tuto změněnou formulaci ve své judikatuře použil
i Nejvyšší správní soud např. v rozsudku č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008, nebo např. v rozsudku 
č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011. Ani Nejvyšší správní soud však tento pojem nedefinoval. Platnost 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996 skončila dne 24.08.2010, 
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přičemž ode dne 25.08.2010 vstoupilo v platnost rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 661/2010/EU ze dne 07.08.2010, vydané v Úředním věstníku Evropské unie dne 05.08.2010 (Úř. věst. 
L204, 5.8.2010, s. 1-129) (dále jen „přepracovaný TEN-T“). České znění tohoto „přepracovaného TEN-T“, 
vydané v Úředním věstníku Evropské unie, však nově ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b) znovu obsahuje 
formulaci „obchvaty hlavních městských center“.

Z obsahu výše citovaných rozsudků Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008
a č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011 vyplývá, že definování tohoto problematického pojmu se očekává 
od pořizovatele konkrétní územně plánovacích dokumentace. Ve druhém ze zde citovaných rozsudků je 
totiž uvedeno i následující: „Nejvyšší správní soud se domnívá, že posouzení souladu trasování silnice R43
s Politikou a s cit. rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady by mělo spíše náležet k procesu přijímání 
zásad územního rozvoje, jež mohou trasu silnice jako jediné vymezit. Bude též primárně na zvážení 
pořizovatele zásad, zda bude území obcí Drásov a Malhostovice považovat za „hlavní sídelní útvar“ ve 
smyslu cit. dokumentů.“.

Pojem „hlavní městské centrum“, jako jedna ze dvou výše zmiňovaných formulací, které byly použity
v českém znění TEN-T, a pojem „hlavní centrum osídlení“ použitý v PÚR 2008, mají jeden společný prvek, 
který pro hledané osídlení nebo město vyjadřuje očekávaný charakter „centra“. Lze tedy dovodit, že v obou 
případech bylo těmito pojmy zamýšleno určit centra např. kultury, vzdělání, administrativy, politiky, 
obchodu, výroby a zaměstnanosti, což jsou charakteristiky, kterými lze přiléhavěji popsat např. město Brno, 
než většinu obcí na trase R43. Třetí pojem „hlavní sídelní útvar“, který je alternativně užívaný v českém 
znění TEN-T, je nezbytné uchopit za ten charakteristický znak, který mají všechny tři pojmy společný, a to je 
očekávaná vlastnost „hlavního“, ať už se jedná o „hlavní městské centrum“, „hlavní centrum osídlení“ nebo 
„hlavní sídelní útvar“. Z výrazu „sídelní“ by bylo možné dovozovat očekávání charakteristiky sídel 
obyvatelstva, ale stejně tak i sídel významných institucí, jejichž příklady již byly výše vyjmenovány. Opět 
tedy lze dospět k závěru, že tato charakteristika je přiléhavější pro např. město Brno, než pro většinu obcí 
na trase R43. V daných souvislostech je nutné vzít v úvahu také fakt, že Brno je krajské město 
Jihomoravského kraje, tedy hlavní město Jihomoravského regionu, což je z hlediska zásad územního 
rozvoje, které jsou územně plánovací dokumentací regionální úrovně, podstatná skutečnost. Kvalitu 
„krajského města“, lze tedy považovat za dostatečně relevantní charakteristiku pro to, aby tato hodnota 
mohla být považována za nejvýznamnější a určující kritérium definující tento problematický pojem. Tímto 
způsobem lze tedy dospět k závěru, že „hlavní městská centra“, „hlavní centra osídlení“ nebo „hlavní sídelní 
útvary“ z hlediska zásad územního rozvoje jsou hlavní města příslušných regionů, čili se jedná o krajská 
města. 

PÚR 2008 však ve svém čl. 23, pro případy volby trasy dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic, rozšiřuje 
oblast hlavního centra osídlení ještě i o jeho „obytnou zástavbu“ (cit.: „aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“). PÚR 2008 nedefinuje ani pojem „dostatečný odstup“, ale je 
zřejmé, že důvodem pro stanovení této podmínky byl veřejný zájem na zamezení nepřiměřených zásahů do 
kvality podmínek bydlení v obytné zástavbě hlavních center osídlení v případě, že je zde plánována 
realizace záměru podobného typu, jako je R43 v Bystrci. 

V těchto souvislostech zřetelně vyvstává vzájemný vztah mezi čl. 23 PÚR 2008 a čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T. 
Zatímco TEN-T ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b), jako jednu z možných charakteristik tzv. „Transevropské 
silniční sítě“ stanoví, že se jedná o dálnice a silnice vysoké kvality „…, jež jsou obchvaty hlavních městských 
center na trasách stanovených sítí“, tak PÚR 2008 ve svém čl. 23 upřesňuje tuto charakteristiku, když 
stanoví „… jejich trasy… …volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center 
osídlení“.

V případě koridoru R43 byla podmínka dostatečného odstupu od obytné zástavby hlavního centra osídlení 
vyřešena tím, že v prostoru Bystrce je z důvodů minimalizace vlivů motorového provozu na přilehlé obytné
a rekreační území již v podrobnosti projektové dokumentace řešen zahloubením a překrytím trasy v délce 
cca 1,480 km. Také z tohoto důvodu byla tzv. „Bystrcká“ varianta R43 vyhodnocena jako nejvhodnější
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z porovnávaných variant v dokumentaci HIA, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové zátěže. 
Lze tedy uzavřít, že vymezení koridoru R43 v území města Brna, konkrétně městské části Bystrc, je
v souladu s PÚR 2008 i TEN-T. 

Podatelem uváděné tvrzení, že „naplnění podmínek evropské legislativy pro koridory transevropských 
komunikací TEN-T a podmínky č. 23 z PÚR“ je jednou z „předností, které nemá žádná jiná trasa zvažovaná
v ZÚR“, neboť z výše uvedeného plyne, že tuto „přednost“ má stejně tak i varianta „Bystrcká“.

K bodu 4:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celkovou 
koncepci řešení. Z hlediska dopravní koncepce byly využity zejména generel dopravy a generel krajských 
silnic Jihomoravského kraje včetně dalších relevantních podkladů k dílčím řešením, mezi které byla zahnuta
i uváděná studie Ing. Kalčíka.

Prověřování variant rychlostní silnice R43 v ZÚR JMK je popsáno výše (viz body 2 a 3). Ze studie zpracované 
ing. Kalčíkem, pořizované a poskytnuté ministerstvem životního prostředí vychází varianta „Optimalizovaná 
MŽP“ (D1-C, D2-D). 

Podatel uvádí povinnost pořizovatele „posoudit všechny navrhované varianty, jak jsou dokumentovány
a jak byly předloženy na krajský úřad JMK“. Taková povinnost však neplyne pořizovateli ze žádného 
právního předpisu. Naopak mechanické převzetí návrhu trasy z předmětné studie ing. Kalčíka nebylo možné 
vzhledem k jejím nedostatkům (viz níže).

Ke konkrétně zmíněné problematice vztahující se k napojení silnice Blanenské v Kuřimi v prostoru 
plaveckého areálu uvádíme, že v daném případě by se jednalo o místní komunikaci a požadované napojení 
tedy není vzhledem k podrobnosti předmětem řešení ZÚR.

V září 2009 uplatnilo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) v rámci projednání Návrhu ZÚR JMK 
požadavek na posouzení další varianty v úseku Kuřim – Sebranice, tou je právě Optimalizované vedení R43 
jako 4. varianta. Optimalizované vedení R43 navrhl ing. Kalčík pro MŽP jako koncept studie, aniž by tento 
koncept projednal s orgány veřejné správy zodpovědnými za dopravní infrastrukturu, kterými jsou 
Ministerstvo dopravy ČR (dále jen „MD“), Ředitelství silnic a dálnic a odbor dopravy Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje (dále jen „OD KrÚ JMK“). Dokumentace k optimalizované trase R43 zpracovaná Ing. 
Kalčíkem není zpracována v souladu se základním předpisem Ministerstva dopravy „Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací“, která specifikuje základní požadavky na zpracování různých 
stupňů projektové dokumentace.

Při příležitosti projednání části stanoviska MŽP k Návrhu ZÚR JMK svolal pořizovatel jednání, na němž bylo 
řešeno i Optimalizované vedení R43. K „Optimalizaci trasy R43 v úseku D1 – Kuřim – Černá Hora“ sdělil 
zástupce MD i OD KrÚ JMK, že tento koncept studie není v žádném případě relevantním dopravním 
podkladem, chybí řešení návaznosti na regionální (krajskou) dopravní síť, která slouží k zajištění dopravní 
obslužnosti daného území zejména u měst Brno a Kuřim. Zástupce MD dodal, že v minulosti bylo 
zpracováno již mnoho studií a tento koncept studie není v žádném případě relevantním dopravním 
podkladem. MD nebude tento podklad akceptovat, pokud nebude srovnatelný s ostatními, tj. na stejné 
technické úrovni. Zástupce OD KrÚ JMK sdělil, že z důvodu neřešení návaznosti na silnice II. a III. třídy, by
k tomuto podkladu vydal negativní stanovisko.

Projektant ZÚR tedy zohlednil předmětnou studii jako jeden z podkladů s přihlédnutím k tomu, že jedná se 
pouze o koncept studie, v níž chybí technické prověření návazností na regionální (krajskou) dopravní síť.
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MD ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 2. 
Návrhu ZUR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 k předmětné studii uvedlo, že „Vzhledem
k zásadním rozporům s legislativou a k nedostatkům návrhu nelze studii považovat za relevantní podklad 
pro porovnání se sledovanými variantami. Studii považuje MD za účelový materiál, podporující zájmy 
zadavatele.“ Konkrétněji nedostatkům uvádí následující:

„Z hlediska koncepce dopravy je tento návrh v zásadním rozporu se sledovanými koncepcemi:

- nerespektuje třístupňový ochranný systém města Brna,

- řešení pro město Kuřim předkládá v rozporu se schválenými plány, město navíc uzavírá mezi 
čtyřpruh na severu a západě a mezi šestipruh na jihovýchodě,

- chybí popis systému, není srovnatelným podkladem k výchozím variantám.

Z hlediska dopravně inženýrského je rozdělení tranzitu a nákladní dopravy založeno na osobní úvaze – řešení 
není podloženo modelovým stavem. Chybí vyhodnocení křižovatek a průpletů. Severní obchvat Kuřimi je 
navržen se třemi MÚK ve vzdálenostech v rozporu s ČSN. 

Z technického hlediska jsou nepřiměřené zásahy do lesních masivů v prostoru Malé Lhoty, mezi Lipůvkou
a Nuzířovem, není projednán přechod Vodní nádrže Brno, křížení řeky Svratky a Bílého potoka. Návrh nebyl 
projednán s dotčenými orgány ani s obcemi. 

Z hlediska finančního - odhad nákladů není podložen cenovými normativy. Na základě srovnání
s dokumentacemi obdobného významu a rozsahu lze konstatovat značné podhodnocení obou variant.

OD KrÚ JMK ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání
2. Návrhu ZUR č.j. JMK 62304/2011 ze dne 4.5.2011 uvedl, že neshledal v rámci řešení silnic II.a III. třídy
v ZÚR problém s využitím podkladů vyjmenovaných v zadání, mezi které patří i předmětná studie Ing. 
Kalčíka, s výjimkou řešení v prostoru Čebína, ke kterému KrÚ JMK OD požadoval (ve svém stanovisku při 
projednávání ZÚR JMK dle § 37 stavebního zákona) v případě, že varianta „Optimalizovaná MŽP“ bude 
vybrána jako výsledná varianta řešení, dořešit v ZÚR JMK propojení R43 se sítí krajských silnic v prostoru 
MÚK Čebín.

Závěrem souhrnně uvádíme, že pořizovatel nemá žádnou zákonnou povinnost posuzovat všechny 
navrhované varianty přesně v podobě „jak byly předloženy na krajský úřad JMK“ a že z důvodů výše 
uvedených nedostatků nebyl v případě předmětné varianty takový postup ani vhodný, ani účelný. 

K bodu 5:

Tvrzení, že by necitlivým územním plánováním byly při vedení silnice R43 přes oblast Drásova 
znehodnoceny „plochy, které logicky již dnes jsou stavebními pozemky“ je nekonkrétní. Z tohoto vymezení 
není zřejmé, k jakým plochám se vztahuje. ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy
a koridory pro budoucí umístění záměrů v měřítku 1:100 000, ve kterém jednotlivé parcely nejsou 
zobrazitelné. Územní plán následně zpřesňuje vymezení záměrů obsažených v ZÚR nad katastrální mapou 
včetně výčtu dotčených parcel.

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byl koridor pro R43 prověřován ve variantách, varianty byly vyhodnocovány
z hlediska dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky 
životního prostředí. Informace o prověřovaných variantách zůstala zachována v textové části Odůvodnění. 
Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). O dalších variantách 
nebylo rozhodnuto. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami záměrů dopravní
a technické infrastruktury a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 „doporučuje při úpravě 2. 
Návrhu ZÚR JMK zvolit variantu „Německá“ v úseku Kuřim – Černá Hora rychlostní silnice R43“. Ve smyslu 
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výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního 
zákona. 

Varianta „Německá“je přitom ve smyslu podatelem citovaného § 18 stavebního zákona soustavně
a dlouhodobě sledována včetně komplexního řešení účelného využití a prostorového uspořádání 
navazujícího území v územně plánovacích dokumentacích. V územním plánu Drásov vydaném v r. 2008 byla 
trasa odpovídající „Německé“ variantě zakreslena a zohledněna v návrhu, v územním plánu sídelního útvaru 
Drásov, tj. předchozí územně plánovací dokumentaci obce, byla trasa vedena jako výhledová. Je tedy 
zřejmé, že majitelé okolních pozemků jsou o záměru této silnice dlouhodobě informováni a dotčené 
pozemky nemohly být jako stavební pozemky určeny a ani jako potencionální stavební pozemky chápány. 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu o zrušení tohoto územního plánu v části vymezení ploch a trasy 
rychlostní silnice R43 nemění nic na stanoveném funkčním využití pozemků, jichž se rozsudek netýká,
a jejichž funkční využití bylo řešeno se zohledněním záměru vedení silnice R43 v uvedené trase-,

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“

K bodům 6, 7, 21, 22:

Úvodem konstatujeme, že body 6 a 7 jsou formulovány ve vztahu k „oblasti Drásova“, avšak dále v textu je 
uváděna „bystrcká trasa“. Jako varianta „Bystrcká“ (D1-A) byla přitom označena jedna z variant řešených
v 1 úseku R43 Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim, přičemž obec Drásov odpovídá svojí polohou 2. úseku 
R43, tj. úseku Kuřim – Černá Hora a je uvedena ve výčtu obcí dotčených variantou „Německou“ (D2-A). Tyto 
body proto vztahujeme ke 2. úseku R43.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA (str 186). Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu 
ZÚR JMK - viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části HIA jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá jako nástrojů hodnocení zdravotního rizika, kterými jsou odhad 
expozice, charakterizace rizika atd.. V žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí 
být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno v kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ 
(str. 55) dokumentace HIA.

Úkolem územního plánování je dle § 19 odst. 2 stavebního zákona také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný 
rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Posuzování územně plánovací 
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dokumentace - v tomto případě ZÚR JMK - je upraveno zvláštním ustanovením obsaženým v § 10i zákona
č. 100/2001 Sb..). Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, 
se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy
č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností 
kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání 
nelze v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (znečištění 
ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR.

K bodu 8:

Napojení silnice R43 na severní obchvat Kuřimi ve variantě „Bystrcké“ umožňuje mimoúrovňová křižovatka 
(dále jen „MÚK“) Čebín. S ohledem na to, že jižní obchvat Kuřimi s napojením přes MÚK Moravské Knínice 
byl po projednání s dotčenými orgány ve smyslu § 37 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vypuštěn, je MÚK Moravské Knínice v ZÚR JMK 
nadbytečná. MÚK Moravské Knínice bude ze ZÚR JMK vypuštěna. Vypuštění předmětné MÚK Moravské 
Knínice je v souladu se stanoviskem Ministerstva dopravy jako dotčeného orgánu ve věci projednání 2. 
návrhu ZÚR JMK uplatněným pod č.j. 141/2011-910-UPR/2-Ma, ve kterém se uvádí, že se jedná o návrh 
zpracovatele s variantou jižního obchvatu Kuřimi, kterou Ministerstvo dopravy nepodporuje. V ostatních 
částech je grafická část v souladu s textovou částí.

K bodu 9:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celková 
koncepce řešení. 

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena v 2 
úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách variantě „Německá“ (D2-A), variantě „Malhostovická“ (D2-
B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D2-D). Posouzení těchto variant
z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivu ZÚR JMK na veřejné zdraví (tzv. HIA). Při porovnání 
variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného 
rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) zejména minimalizace negativních vlivů na veřejné 
zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované varianty
a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová doprava).

Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 



587

jako výslednou variantu variantu „Malhostovickou“. Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů 
(projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná
z hlediska ochrany ovzduší). Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami a ve svém 
usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 doporučilo zvolit variantu „Německou“. 

V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“ a „Malhostovická“ jsou při 
realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí i dopravní systém a byly tedy 
zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko
k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě 
„Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při splnění podmínek 
uvedených v předmětném stanovisku. 

Co se týče obytné výstavby v obcích Malhostovice a Drásov, ta je regulována územními plány vydanými 
zastupitelstvy těchto obcí. Vlastní rozvoj obcí byl navržen a projednán (a odsouhlasen zastupitelstvy obcí)
s tím, že v těchto územních plánech byla navržena dopravní plocha pro výstavbu rychlostní silnice R43 
(v trase „německé dálnice“) včetně opatření a staveb jako jsou protihluková opatření, mimoúrovňová 
křížení se stávajícími silnicemi a dalšími možnými územními souvislostmi. Krajský úřad žádný „souhlas
k dramatickému rozšíření obytné výstavby“ nedává. Souhlas uděluje KrÚ jen jako orgán ochrany ZPF (tj. 
odbor životního prostředí), a to pouze z hlediska záboru ZPF, nikoli odstupu od koridoru pro komunikace. 
Jako tzv. nadřízený orgán územního plánování pak dává KrÚ pouze stanovisko z hlediska zajištění 
koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy (tj. vazby na katastry sousedních 
obcí a širší území). 

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“

K bodu 10:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK -
viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.
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Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Vlivy na obyvatelstvo z hlediska hlukové zátěže jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. 
„Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném 
úseku vychází, že z hlediska hlukové zátěže jsou varianty D2-A („Německá“) a D2-B (Malhostovická) 
příznivé.

V kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ (str. 55) dokumentace HIA je uvedeno: 
„Hlukové zatížení je v hodnocené oblasti mapováno v okolí stávající trasy silnice I/43 a podél silnic druhé 
třídy II/377, II/379. Nejvýznamnější hlukovou zátěž oblasti představuje silnice I/43. Z navržených variant se
s oblastí zatíženou hlukem z rychlostní komunikace střetává přibližně polovina trasy návrhu D2-C, návrhy 
D2-A a D2-B jsou vedeny mimo tuto oblast. Napadenou formulaci „Komunikace odvede část dopravní 
zátěže z centra dotčených obcí…“ lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Text v položce 
„Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na následovné znění: 
„Komunikace odvede část dopravní zátěže z centra obcí dotčených hlukovou zátěží z dopravy (zejména obcí 
na nevyhovující silnici I/43), avšak nově se bude přimykat …“.

V předmětné položce „Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ je dále uvedeno, že bude nutné odpovídajícímu 
protihlukovými opatřeními dodržet limity pro hlukovou zátěž - tvrzení, že budou porušeny limity hlučnosti 
je tedy nepravdivé.

K problematice údajného porušení limitů hlučnosti v prostoru Malhostovice – Drásov se podrobně vyjádřila 
Krajská Hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“), jejíž stanovisko je citováno níže. Pořizovatel v této 
souvislosti zdůrazňuje, že nelze srovnávat hodnocení SEA (a obdobně HIA), které se odehrává ve strategické 
rovině, s hodnocením EIA, kde je posuzován již konkrétní záměr. Jestliže dokumentace EIA upozorní na 
nějaký problém, nelze z toho dovozovat, že záměr (tzn. v tomto případě trasa R43) nemůže být dále 
sledován. Musí však být navržena (v prováděcí dokumentaci pro navazující řízení) taková opatření, aby byly 
dodrženy podmínky stanovené v EIA, resp. v souhlasném stanovisku KHS JMK k dokumentaci záměru a jeho 
posudku.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 19318/2011 ze dne 06.05.2011, uplatněného v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil. V tomto stanovisku dále 
uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné 
zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního 
plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování 
vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou
i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy 3 zákona
č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území.

K dané věci KHS JmK dále uvádí, že k záměru „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim-Svitávka“ vydala v rámci 
zveřejněné dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. „EIA“) vyjádření 
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ze dne 28. 1. 2008 č. d. BK/4141/2008/HOK v č. j. 742/2008/BK/HOK a v rámci zveřejnění posudku vyjádření 
ze dne 20. 1. 2010 č. d. BM/2666/2010/HOK v č. j. 7961/2009/BM/HOK.

V předložené dokumentaci i posudku nebylo uvedeno (jak se tvrdí v námitce), že i při maximálním 
zahloubení trasy „německé“ varianty (v dokumentaci a posudku tzv. varianta 1) v prostoru Malhostovice-
Drásov budou porušeny limity hlučnosti. 

Konkrétně z dokumentace a následného posudku předmětného záměru vyplynulo, že v okolí km cca 19,500 –
20,500 vpravo a vlevo předmětná trasa R43 prochází mezi východním okrajem Drásova a západním okrajem 
Malhostovic a v tomto území přechází ze zářezu do násypu. Protihlukové stěny bude nutno situovat na 
hraně zářezu a v násypovém úseku pak na krajnici komunikace. Výpočet, který byl proveden pro výhledový 
rok 2035, signalizuje mírné překročení hygienických limitů hluku u okraje zástavby Malhostovic vpravo
i v situaci s PS (v = 4m), a proto se dále uvádí, že v dalším stupni PD bude optimalizován předběžný návrh 
protihlukových stěn na základě podrobného modelu území a rozsah protihlukových opatření bude třeba 
posílit (i výškově). Konkrétní stavebně technické řešení včetně účinných protihlukových opatření bude řešit 
až dokumentace stavby v navazujících řízeních podle stavebního zákona.

Proto KHS JmK vydala souhlasná vyjádření k dokumentaci záměru „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim-
Svitávka“ a k jeho posudku s podmínkami, v nichž mimo jiné požadovala zpracovat podrobnou hlukovou 
studii a návrh protihlukových opatření optimalizovat tak, aby byl zajištěn reálný předpoklad splnění 
minimálně hygienických limitů hluku dle platných předpisů pro chráněné venkovní prostory staveb
a chráněné venkovní prostory, a to s ohledem na stávající i výhledový stav dle schválených územně 
plánovacích dokumentací. Tyto podmínky a další podmínky k ochraně veřejného zdraví jsou zakotveny ve 
stanovisku MŹP č. j. 106072/ENV/10 ze dne 21. 12. 2010. 

Hlučnost v předmětném prostoru Malhostovice – Drásov byla posouzena v dokumentaci Hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví, které je součástí „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“ (tzv. „SEA“), a to
v části hodnotící umístění variant záměru R43 úseku Kuřim – Černá Hora. 

Posouzení hlučnosti v rámci celé SEA pro obce Malhostovice a Drásov považuje KHS za dostatečné. SEA je 
součástí koncepčního dokumentu, který dává možnost umístění stavby v uvažovaném koridoru i z hlediska 
zajištění ochrany veřejného zdraví.

Postupné zpřesňování situování záměru bude prováděno v rámci zpracování dalších stupňů územně 
plánovacích dokumentací, kdy bude optimalizován návrh protihlukových opatření, která musí zajistit splnění 
zákonných hygienických limitů hluku.“

K bodu 11:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.



590

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Vlivy na ovzduší jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice
a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že hlediska 
znečištění ovzduší lze hodnotit riziko celkově jako nízké či přijatelné, a to ve všech variantách.

Koncepčním hlediskem se rozumí celkové pojetí v protikladu k pojetí dílčímu, lokálnímu, tedy vliv stavby 
jako celku v rámci širšího území, výsledné „vyvážení“ vlivů negativních (zde uváděné lokální zvýšení emisní 
zátěže v lokalitách, kde se trasa přibližuje obytné zástavbě) a pozitivních (snížení dopravní zátěže a s tím
i související emisní zátěže v některých obcích, zejména obcích při stávající nadměrně zatížené silnici I/43, 
kde vzhledem k dnešní blízkosti zástavby již mnohdy nelze realizovat technická opatření ke zlepšení 
situace).

Napadenou formulaci „Snížení emisní zátěže z dopravy v centrech dotčených obcí“ lze v této souvislosti 
považovat za nepřesnou. Text v položce „Ovzduší“na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na 
následovné znění: „Snížení emisní zátěže z dopravy v centrech obcí dotčených touto zátěží (zejména obcí na 
nevyhovující silnici I/43)“.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 19318/2011, ze dne 06.05.2011 k uvedené problematice hodnocení vlivů 
na ovzduší tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil. Ve stanovisku uvádí: „V rámci zpracování ZÚR
jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině. 
Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

K bodu 12:

Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých možných konkrétních a účinných opatření
k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. Ochrana veřejného zdraví je dle § 82 
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odst. 2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., v kompetenci KHS JMK. Z hlediska ochrany ovzduší 2. Návrh ZUR JMK 
vychází z programu zlepšení kvality ovzduší dle § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb., který musí být v souladu
s národním programem (§ 7 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.). Dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví“ (dále jen „HIA“), která je součástí dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(dále jen „SEA“), obsahuje opatření, které plní koncepce ZÚR JMK ve vztahu k relevantním koncepcím a to:

a) na národní úrovni zejména pro naplňování referenčního cíle „zvyšovat kvalitu ovzduší cestou snižování 
emisí škodlivin a snižovat plochu území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší“ ze strategických 
dokumentů NEHAP (Akční plán zdraví a životního prostředí ČR)

b) SPŽP (Státní politika životního prostředí ČR) a Zdraví 2001 (Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“).

c) na krajské úrovni zejména pro naplňování relevantních opatření z „Integrovaného programu ke zlepšení 
kvality ovzduší Jihomoravského kraje“. 

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“ je 
zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument
a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině. Vlastní 
vyhodnocení se zabývalo celkovým řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly 
zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. 
Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality ovzduší. V rámci posouzení suspendovaných částic byl 
zohledněn zákonem stanovený imisní limit PM10 i připravovaný imisní limit PM2,5.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn. že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

K problematice zpracování HIA Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (dále jen KHS) uvedla, že 
zákon č.258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky na 
zpracování HIA. Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivu na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA bylo dohodnuto 
na základě jednání mezi KÚ JMK, KHS JMK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. 
Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivu na veřejné zdraví
u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících 
řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, považuje KHS zpracování HIA za dostatečné. Je 
potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví.

Doklad o dodržení limitních hodnot může orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“) vyžadovat až
v následujících řízeních o umístění záměrů (EIA a další). Základním předpokladem souhlasu OOVZ s realizací 
záměru je pak průkaz o dodržení veškerých požadavků, které jsou stanoveny právními předpisy na úseku 
ochrany veřejného zdraví.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (včetně vlivů 
znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.
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K bodu 13:

V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“ a „Malhostovická“ jsou při 
realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí i dopravní systém a byly tedy 
zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko
k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě 
„Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při splnění podmínek 
uvedených v předmětném stanovisku. 

Koridor R43 je v úseku Kuřim – Černá Hora vymezen v šířce 600 m. Tato šířka je dostatečná, aby umožnila 
upřesnění v navazující územně plánovací dokumentaci (územním plánu) a umístění trasy v navazujících 
povolovacích řízeních se splněním podmínek uvedených v předmětném stanovisku Ministerstva životního 
prostředí.

Přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní prostředí vyhodnotila 
dokumentace SEA. Zjištěné vlivy na sledované složky životního prostředí jsou souhrnně prezentovány
v hodnotících tabulkách, které jsou uvedeny v příloze dokumentace. Ve vztahu k oblasti Zlobice je v položce 
„příroda a krajina“ u variant D2-A („Německá“) a D2-B („Malhostovická“) uvedeno „v blízkosti PP Zlobice 
(EVL Zlobice)“. Je však třeba mít na zřeteli, že hledisko vlivů záměru na přírodu a krajinu je jen jedním
z kritérií hodnocení výhodnosti varianty. Výsledná varianta je pak variantou, která se jeví jako 
nejpřijatelnější při zohlednění jak environmetálních kritérií (minimalizace negativních vlivů na veřejné 
zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz apod.), tak také dopravně-inženýrských a technicko-ekonomických 
kritérií (přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního 
významu se zohledněním obsluhy území atd.).

Tvrzení uvedené podatelem o nepřijatelnosti trasy R43 v „německé“ trase není pravdivé, vzhledem k tomu, 
že MŽP vydalo výše uvedené souhlasné stanovisko k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka 
ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající 
variantě „Německá“).

Z vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území NATURA 2000, které je součástí 2. Návrhu ZÚR JMK vyplývá, že 
předložená koncepce „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“ nemá významný negativní vliv na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti a to vzhledem k tomu, že neobsahuje záměry s významně 
negativním vlivem ani územní rezervy, které nejsou vymezeny v rozsahu, který zachová možnost řešení bez 
negativního vlivu nebo s nejmenším možným negativním vlivem na území Natura 2000, a pro které je 
nemožné přijmout potřebná kompenzační opatření.

K bodu 14:

Tento bod se týká přírodní památky Krkatá Bába, která se nachází na k.ú. Lubě.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. 

K rychlostní silnici R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných
záměrů“ dokumentace SEA (od str 186). Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK 
prověřeny všechny známé varianty, tedy i „známé alternativní trasy, které se PP Krkatá bába vyhýbají“. Ve 
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2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena ve 2. 
úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách. V rámci hodnocení vlivů na přírodu a krajinu
v dokumentaci SEA nebyly přírodní památky včetně jmenované přírodní památky Krkatá Bába opomenuty. 
Konkrétně v kap. A.6.2 v části týkající se úseku Kuřim – Černá Hora se uvádí: „Realizace záměru je ve všech 
předložených variantách spojena s potenciálně významnými negativními vlivy ve vztahu k zájmům ochrany 
přírody a krajiny. Dotčeny budou skladebné části ÚSES - koridory ve všech variantách kříží regionální 
biokoridor. Koridor ve var. D2-A estakádou překračuje území PP Krkatá bába a je v kontaktu s PP Drásovský 
kopeček, PP Malhostovická pecka, PP Čtvrtky za Bořím. Koridor var. D2-B, D2-C a D2-D zasahuje do území PP 
Čtvrtky za Bořím. Koridory ve všech variantách vytváří územní podmínky pro vedení trasy mimo území 
uvedených ZCHÚ či pro minimalizaci vlivu na tato území.“

Rovněž na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA – Koridory a plochy dopravní infrastruktury je v položce 
„Příroda a krajina“ uveden jmenovitě „průchod PP Krkatá bába“.

K historii trasování „německé dálnice“ Vídeň – Brno – Vratislav uvádíme následující informace (čerpáno
z publikace „Stavby, kterým doba nepřála“ - Ředitelství silnic a dálnic, 2006). „Původně se počítalo s tím, že 
hluboká údolí říčky Lubě a Hlubockého potoka překoná dálnice dvěma železobetonovými obloukovými 
mosty. V případě stavby mostů v této podobě by došlo k likvidaci přírodní památky Krkatá Bába. Proto 
přistoupil Ing. Dr. Lorenz k rozdělení dálnice do dvou samostatných těles. Osy samostatných těles byly od 
sebe vzdáleny cca 140 m, přírodní památka Krkatá bába by se nacházela mezi těmito tělesy. Tím by došlo
i k rozdělení mostů a byly by postaveny čtyři samostatné mosty. Po vypuknutí válečného konfliktu byl projekt 
mostů přehodnocen a konstrukce mostů změněna na mosty betonové s malým rozpětím oblouků obložených 
velkými kamennými kvádry. Jednalo se o poněkud archaické řešení. Při stavbě takovýchto mostů nebylo 
třeba velké množství oceli, která byla přednostně dodávána pro vojenské účely. Na jaře 1940 je rozhodnuto 
postavit prozatím pouze jedno ze samostatných dálničních těles a provoz po něm vést dočasně obousměrně. 
Stavební práce na stavbě dálnice probíhají až do počátku roku 1942, kdy byly k 30. 4. 1942 zastaveny.“

Přírodní památka Krkatá Bába byla v r. 2004 podrobena botanickému průzkumu vzhledem k tomu, že 
předmětem ochrany je lokalita s výskytem přírodních teplomilných společenstev. Při průzkumech byl 
kladen zvláštní zřetel na koridor vymezený pro plánovaný průchod rychlostní silnice R43 s jeho 
bezprostředním okolím a na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin v daném území. Plocha přírodní 
památky je přibližně ve své polovině rozdělena asi 50 m širokým koridorem, kde ve 40. letech 20. století 
probíhaly přípravné práce pro stavbu tzv. Německé dálnice. V tomto pruhu byl v minulosti vykácen lesní 
porost. V současné době je koridor stěží rozeznatelný. Na sledované ploše vymezené pro realizaci rychlostní 
silnice R43 a v jejím bezprostředním okolí nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin. V případě 
průchodu rychlostní silnice přírodní památkou nebude přímo dotčena botanicky nejhodnotnější plocha, 
která se nachází v jižní části. Průchod rychlostní silnice bude veden na estakádě, proto by při výstavbě 
nemuselo dojít k narušení přírodní památky. Konkrétní poloha pilířů bude stanovena až při územním řízení. 
V rámci kompenzačních opatření by byly realizované biotechnické zásahy dle schváleného plánu péče
o chráněné území.

Z výše uvedeného vyplývá, že již v minulosti byly hledány možnosti, jak přírodní památku ochránit, resp. 
obejít, zároveň však také že vedení R43 v trase „německé dálnice“ ve vztahu k ochraně přírodní památky 
Krkatá bába je technicky řešitelné na soudobé úrovni tak, aby tato památka zůstala nedotčena.

K bodu 15:

Tvrzení, ze kterého vychází znění této námitky, vytrhává z kontextu hodnocení SEA jen dílčí hodnocení
k záměru R43 v úseku Kuřim - Černá Hora uvedené na str. 6 tabulkové přílohy 1.1 oddílu A. Účelově ovšem 
cituje jen první větu a zamlčuje následující větu, ze které je zřejmé že na str. 6 není uvedeno závěrečné 
komplexní hodnocení z hlediska všech posuzovaných složek životního prostředí, cit.: „Souhrnné 
vyhodnocení variantně vymezených koridorů je uvedeno v kap. 6 textové části a v tabulkové příloze 2.2 SEA 
dokumentace“. V kapitole 6 je podrobně popsáno hodnocení všech prověřovaných variant v předmětném 
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úseku včetně souhrnného doporučení zpracovatele SEA, ve kterém zpracovatel konstatuje, že vzhledem
k protikladným hodnocením z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je při konečném výběru
z prověřovaných variant nezbytné zohlednit vedle environmentálních kritérií i dopravně - inženýrská
a technicko - ekonomická kritéria. Zpracovatel 2. Návrhu ZÚR JMK toto doporučení respektoval, jak je 
zřejmé z textové části Odůvodnění v části uvádějící informace k výběru výsledné varianty (str.43)
v předmětném úseku R43. 

Není přitom pravda, že „nedoporučení“ některé varianty zpracovatelem SEA na základě méně příznivého 
vlivu na některou z dílčích složek životního prostředí vylučuje navrhnout tuto variantu jako variantu 
výslednou, pokud jsou jiná kritéria příznivá a žádný z dotčených orgánů chránících veřejné zájmy tuto 
variantu nevyloučil. Konstatování týkající se hlediska dotčených orgánů vychází z výsledků projednávání 2. 
Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona, kdy se žádný z orgánů nevyjádřil k projednávaným 
variantám R43 negativně s výjimkou MŽP, které označilo za nepřijatelnou z hlediska ochrany ovzduší 
variantu D2-C „Obchvatovou“ (která byla z tohoto důvodu následně z dalšího výběru vyloučena). 

Tvrzení, že zpracovatel SEA „ignoroval klíčové otázky týkající se hlučnosti a prašnosti a dokonce své 
negativní stanovisko vydal i po nepřípustné manipulaci s těmito aspekty“ je nedoloženým subjektivním 
názorem. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou 
stavebního zákona. Jmenovitě k R43 je souhrnné vyhodnocení variantně vymezených koridorů (včetně vlivů 
na obyvatelstvo a ovzduší) uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“ 
dokumentace SEA (pro předmětný úsek konkrétně od str. 198), a to včetně shrnutí výsledků Vyhodnocení 
vlivů na veřejné zdraví (HIA), mj. z hlediska znečištění ovzduší a hluku. Dále je hodnocení jednotlivých vlivů 
ke všem posuzovaným variantám (opět ve členění podle vymezených úseků R43) uvedeno v tabulkové 
příloze 2.2 SEA dokumentace“ a dílčí hodnocení k záměru R43 v úseku Kuřim - Černá Hora od str. 6 
tabulkové přílohy 1.1 oddílu A. V dokumentaci HIA, která je součástí dokumentace SEA, jsou vlivy na 
obyvatelstvo z hlediska znečištění a hlukové zátěže dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. 
„Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Návaznost jednotlivých úseků R43 mezi sebou a na síť silnic nižších tříd byla posuzována jako jedno z kritérií
a podmínek pro rozhodování, zohledňujících základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území, a to
z hledisek dopravně – inženýrských, garantovaných zpracováním této problematiky příslušnou 
autorizovanou osobou.

K napadené „nespecifické podpoře politickým orgánem Jihomoravským krajem“, která údajně nemá oporu 
ve stavebním zákoně, uvádíme, že dle § 7 odst. 2 stavebního zákona vydává ZÚR zastupitelstvo kraje (tedy 
orgán kraje), a to v samostatné působnosti. Návrh na vydání ZÚR s jejich odůvodněním předkládá 
zastupitelstvu kraje krajský úřad (§ 41 stavebního zákona). Je tedy zřejmá provázanost pořizování ZÚR jako 
výkonu státní správy, s následným vydáním ZÚR cestou samosprávného orgánu, a tedy že je třeba, aby 
pořizovatel ZÚR JMK jako „předkládající“ znal a v mezích právních předpisů a stanovisek dotčených orgánů 
zohledňoval vůli „politického orgánu“, neboť tento může případně ZÚR z důvodu „politického nesouhlasu“ 
nevydat. Zároveň však plyne z § 41 odst. 2 stavebního zákona zastupitelstvu kraje povinnost před vydáním 
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ZÚR si ověřit, zda nejsou v rozporu s politikou územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů nebo
s výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem ministerstva.

„Nepravdivost“ dlouhodobé územní ochrany je subjektivním názorem podatele. Trasa byla v Územním 
plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace (dále jen „ÚPN VÚC BSRA“) jako 
nadřazené územně plánovací dokumentaci zakreslena a podle soudobých výkladů jako závazná uplatňována 
do územních plánů příslušných obcí jak jejich pořizovateli (vesměs okresními úřady a následně úřady obcí
s rozšířenou působností), tak nadřízenými orgány (ministerstvem pro místní rozvoj a krajským úřadem). 

Zároveň byla v územně plánovacích i jiných podkladech předmětná rychlostní silnice nejen ověřována
v trase odpovídající ÚPN VÚC BSRA či v subvariantách, ale byla rovněž studována možnost jiných reálných 
řešení. Jak zpracovatelé Územní prognózy Jihomoravského kraje včetně zpracovatele SEA dokumentace
a Generelu dopravy, tak zpracovatelé Vyhledávací studie vedení R43 Boskovickou brázdou dospěli
k podpoře realizace trasy rychlostní silnice R43 v úseku mezi Troubskem a Kuřimí přes Brno – Bystrc. Dle 
uvedených územně plánovacích podkladů bylo komplexně prověřeno vedení rychlostní silnice R43 a byla 
potvrzena trasa rychlostní silnice R43 vedená v trase „německé dálnice“ dle ÚPN VÚC BSRA.

Na faktu, že příslušná územní ochrana pro tuto trasu byla dlouhodobě zajišťována v územních plánech 
většiny trasou dotčených obcí a to i z pozice KrÚ JMK jako nadřízeného orgánu územního plánování, nic
nemění ani současné rozsudky Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) rušící některé územní plány (např. 
územní plán města Brna) v části vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R43 na základě výkladu ke způsobu 
vymezení trasy R43 a tím i její závaznosti v ÚPN VÚC BSRA odlišného od výkladu platného v době pořizování 
těchto územních plánů.

Je však třeba mít na zřeteli, že „dlouhodobá územní ochrana“ trasy R43 ve variantě „Německé“ je jen 
jednou z „doplňujících“ položek uvedených v rámci odůvodnění jejího výběru, přičemž ve srovnání
s výsledky vyhodnocení variant dle aplikovaných kritérií a podmínek pro rozhodování a se stanovisky 
dotčených orgánů jde o argument spíše podpůrný, nikoliv však zásadní či rozhodující. 

K bodu 16:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK -
viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešením území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví (a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů) ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní
nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality 
ovzduší a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.
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Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

V dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „dokumentace HIA“), která je součástí 
dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“. Vlivy na obyvatelstvo z hlediska 
hlukové zátěže jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice a charakterizace 
rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že z hlediska hlukové zátěže 
jsou varianty D2-A („Německá“) a D2-B (Malhostovická) příznivé.

V kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ (str. 55) dokumentace HIA je uvedeno: 
„Hlukové zatížení je v hodnocené oblasti mapováno v okolí stávající trasy silnice I/43 a podél silnic druhé 
třídy II/377, II/379. Nejvýznamnější hlukovou zátěž oblasti představuje silnice I/43. Z navržených variant se
s oblastí zatíženou hlukem z rychlostní komunikace střetává přibližně polovina trasy návrhu D2-C, návrhy 
D2-A a D2-B jsou vedeny mimo tuto oblast. Napadenou formulaci „Komunikace odvede část dopravní 
zátěže z centra dotčených obcí…“ lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Text v položce 
„Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ na str. 7 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na následovné znění: 
„Komunikace odvede část dopravní zátěže z centra obcí dotčených hlukovou zátěží z dopravy (zejména obcí 
na nevyhovující silnici I/43), avšak nově se bude přimykat …“.

K bodu 17:

V podání je v tomto bodě (zřejmě chybně) uvedena varianta D2–A (což je označení pro variantu 
„Německou“), dále se však hovoří o variantě „Malhostovické“ a též z uvedeného čísla strany 7 a z citace 
textu dovozujeme, že se bod vztahuje k variantě D2-B („Malhostovické“).

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK -
viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešením území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví (a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů) ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní 
nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality 
ovzduší a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn. že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.
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Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Vlivy na ovzduší jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice
a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že hlediska 
znečištění ovzduší lze hodnotit riziko celkově jako nízké či přijatelné, a to ve všech variantách.

Koncepčním hlediskem se rozumí celkové pojetí v protikladu k pojetí dílčímu, lokálnímu, tedy vliv stavby 
jako celku v rámci širšího území, výsledné „vyvážení“vlivů negativních (zde uváděné lokální zvýšení emisní 
zátěže v lokalitách, kde se trasa přibližuje obytné zástavbě) a pozitivních (snížení dopravní zátěže a s tím
i související emisní zátěže v některých obcích, zejména obcích při stávající nadměrně zatížené silnici I/43, 
kde vzhledem k dnešní blízkosti zástavby již mnohdy nelze realizovat technická opatření ke zlepšení 
situace).

Napadenou formulaci „Snížení emisní zátěže v zastavěných územích dotčených obcí“ lze v této souvislosti 
považovat za nepřesnou. Text v položce „Ovzduší“na str. 7 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na 
následovné znění: „Snížení emisní zátěže z dopravy v zastavěných územích obcí dotčených touto zátěží 
(zejména obcí na nevyhovující silnici I/43)“.

K bodu 18:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů.

Není pravda, že by zpracovatel SEA „zcela rezignoval na posouzení koridoru vymezeného v ZÚR“. Koridory 
dopravní infrastruktury, tedy konkrétně i variantní koridory pro silnici R43, jsou v dokumentaci SEA popsány
a vyhodnoceny zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“, dále např. v podatelem 
citované příloze 1.1 – Koridory a plochy dopravní infrastruktury a příloze 2.2. – Hodnocení variantně 
vymezených koridorů. Jak je popsáno v úvodu kapitoly A.6, „hodnocení vlivů na životní prostředí je 
metodicky založeno na hodnocení variant v míře podrobnosti dané měřítkem ZÚR. Míra podrobnosti 
hodnocení jednotlivých vlivů odpovídá míře podrobnosti, v jaké je konkrétní jev (záměr) v rámci ZÚR 
definován nebo vymezen“. Je zjevné, že rovněž uváděná opatření SEA, formulovaná na základě tohoto 
hodnocení, mohou odpovídat pouze uvedené podrobnosti. K úrovni posuzování vlivů na životní prostředí
vlivů na veřejné zdraví ve vazbě na jednotlivé fáze těchto procesů se vyjádřila podrobněji KHS JMK v níže 
citovaném stanovisku.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.
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KHS JMK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19318/2011, ze dne 06.05.2011 uplatněném v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK k problematice posuzování vlivů na veřejné zdraví uvedla, že „v rámci 
zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je 
také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona
č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 
tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR 
podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracován držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodům 19 a 20:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celková 
koncepce řešení. 

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. 
K napadené variantě „Malhostovické“ uvádíme, že vznikla v rámci procesu EIA, který probíhal od r. 2006
k rychlostní silnici R43 v úseku Kuřim – Svitávka, a to původně pro trasu v poloze „německé dálnice“. Na 
základě zjišťovacího řízení byl proces EIA doplněn o další dvě varianty (z nichž jedna odpovídá právě trase 
„Malhostovické“), pro které byla zpracována v červenci 2007 vyhledávací studie a následně v prosinci 2007 
zveřejněna dokumentace EIA. Tento proces probíhal (jak je zřejmé i z časových údajů) bez přímé vazby 
na proces pořizování ZÚR JMK. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla 
rychlostní silnice R43 řešena ve 2. úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách - variantě „Německá“ 
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(D2-A), variantě „Malhostovická“ (D2-B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ 
(D2-D). Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivů ZÚR JMK 
na veřejné zdraví (tzv. HIA). Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování 
zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) 
zejména minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, 
dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním 
obsluhy území (zdrojová a cílová doprava).

Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). Zastupitelstvo 
Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010
doporučilo zvolit variantu „Německou“. Ve smyslu výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK 
upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona, tj. varianta „Malhostovická“ není nadále 
sledována.

K bodům 23 a 24:

Tyto body jsou směřovány do oblasti vlivů na veřejné zdraví, které jsou v působnosti orgánů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví, konkrétně pak vůči zájmům Ministerstva zdravotnictví. Tento orgán v úvodu 
svého stanoviska č.j. 58012/2011-1/OVZ-30.0 ze dne 16.8.2011 specifikoval zmocnění dotčeného orgánu,
a to následujícím způsobem: 

„V oblasti ochrany veřejného zdraví je dotčeným orgánem krajská hygienická stanice. 

Uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci, v daném případě k Zásadám územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“), náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. 

Ministerstvo zdravotnictví dle ustanovení § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, řídí a kontroluje krajské 
hygienické stanice.“

K problematice uvedené v předmětných bodech podání dále Ministerstvo zdravotnictví ve výše uvedeném 
stanovisku uvádí:

 K bodu 23:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.

Odůvodnění:

MZ se vyjádřilo k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území z hlediska ochrany veřejného zdraví 
obsaženého v Návrhu ZUR. 

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona s tím, 
že v daném případě uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 
odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. KHS JMK. Druhá věta výrokové části stanoviska Ministerstva 
zdravotnictví byla zapracována ve smyslu ustanovení § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. 
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Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán KHS JMK svým stanoviskem podpořilo stanovisko KHS JMK. 
Ministerstvo zdravotnictví v předmětném stanovisku uvádí skutečnosti uvedené v závěrech „Vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj“ a zejména z kapitoly „Hodnocení na veřejné zdraví“, resp. text uvedený
v předmětném bodě podání obce Jinačovice (viz výše) reflektuje na skutečnosti deklarované ve Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, příloze k oddílu A „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ s tím, že 
hodnocení zdravotních rizik je v kompetenci resortu ministerstva zdravotnictví. 

K části předmětného tvrzení související s posuzováním konkrétních záměrů směřuje podmínka č. 2 
stanovená (v souladu s ust. § 4 odst. 5 stavebního zákona) ve výrokové části stanoviska KHS JMK ke 2. 
Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20.07.2010 vydaného pod číslem jednacím 
6726/2009/BM/odb_HOK dle níž KHS JMK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území a z přílohy oddílu A 
této části 2. Návrhu ZÚR JMK, tj. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví. S tímto požadavkem se Ministerstvo 
zdravotnictví, jak je zřejmé z věty druhé výrokové části stanoviska MZ, ztotožnilo s předpokladem, že záměry 
vymezené v ZÚR JMK (tj. v krajské koncepci územního plánování) budou následně posuzovány v rámci 
pořizování navazující územně plánovací dokumentace (na úrovni obcí) a na základě stavebně – technických 
parametrů specifikovaných v projektových dokumentacích pro následná řízení v rámci tzv. posuzování EIA 
dle zákona č. 100/2001 Sb. K posuzování jednotlivých záměrů v následných řízeních dle stavebního zákona 
(tzv. EIA) Ministerstvo zdravotnictví podotýká, že z dikce zákona č. 100/2001 Sb. mimo jiné vyplývá, že
u zákonem stanovených záměrů se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. 
oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 
tohoto zákona mimo jiné zabývat charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti a významnosti, 
rozsahem vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to
i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je 
zcela zásadní, že dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí být část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní 
prostředí je Ministerstvo zdravotnictví v případech naplňujících dikci ust. § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. 

 K bodu 24:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.

Odůvodnění:

Stanovisko MZ bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona s tím, že v daném případě 
uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona
č. 258/2000 Sb. KHS JMK. Druhá věta výrokové části stanoviska MZ byla zapracována ve smyslu ustanovení
§ 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

V rámci projednávání ZÚR nelze vzhledem k absenci údajů o konkrétních záměrech vlivy kvantifikovat
a provést porovnání se zákonnými limity, neboť ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo 
jiné stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení
§ 36 odst. 3 stavebního zákona v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování
a koordinují územně plánovací činnost obcí. Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje 
územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství 
obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a stanovuje alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje. 
Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině. Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje
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s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Vlastní vyhodnocení se zabývalo celkovým 
řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako 
vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

K posuzování jednotlivých záměrů v následných řízeních dle stavebního zákona (tzv. EIA) Ministerstvo 
zdravotnictví podotýká, že z dikce zákona č. 100/2001 Sb. mimo jiné vyplývá, že u zákonem stanovených 
záměrů se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle 
přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 tohoto zákona mimo jiné 
zabývat charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti a významnosti, rozsahem vlivů vzhledem
k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající 
stav životního prostředí v dotčeném území. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je zcela zásadní, že dle 
ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na 
veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví
v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování 
vlivů na veřejné zdraví.

Povinnost kvantifikovat vlivy konkrétních záměrů ani tyto vlivy u jednotlivých záměrů hodnotit nepřísluší 
Ministerstvu zdravotnictví, s výjimkou případů naplňujících dikci ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 
Sb.

Námitky zástupce veřejnosti Mgr. M. T. (K080)

Námitky zástupce veřejnosti Mgr. M. T., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, byly zaevidovány na 
podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 54081/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ.

Předmětné podání zástupce veřejnosti Mgr. M. T. bylo vyhodnoceno jako námitky splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také 
„dotčené obce“) a zástupci veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené.

Z hlediska věcného obsahu bylo v předmětném podání formulováno celkem 42 samostatných námitek. 
Jednotlivé námitky byly vypořádány následovně:

1. námitka „Požadujeme vyloučení územní rezervy pro průmyslovou zónu PZR1 CTPark Brno -South, 
Šlapanice z 2. Návrhu ZÚR JMK. Je v zásadním rozporu se zákonem o ochraně ZPF, pro její umístěni nejsou
v ZÚR JMK dány dostatečné důvody, které by opodstatnily její existenci. Územní rezerva PZR1 bude blokovat 
jiné, vhodnější využití této plochy.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Územní rezerva PZR1 byla v rámci projednávání ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona územně 
vymezena v ZÚR JMK jako návrhová plocha PZ3 CTPark Brno South, Šlapanice. Po společném jednání ve 
smyslu ustanovení § 37 odst. 2 a 4 stavebního zákona v souladu se stanoviskem Ministerstva životního 
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prostředí MŽP byla plocha PZ3 přeřazena do územní rezervy jako záměr PZR1. Územní rezerva plochy 
smíšené výrobní PZR1 v k.ú. Šlapanice je sledovaným záměrem města Šlapanice, plocha byla prověřena 
územní studií „Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice“ 
(Kovoprojekta Brno, 2006). V ZÚR JMK byla předmětná plocha kladně prověřena z hlediska územně 
plánovacího, z hlediska vyhodnocení jejich vlivů na životní prostředí (SEA) i z hlediska jejich vlivů na veřejné 
zdraví (HIA). 

Argumentem pro ponechání územní rezervy PZR1 v ZÚR JMK je analýza poptávky investorů a naplňování 
rozvojových ploch v regionu Brněnské aglomerace zpracovaná Czechinvestem – Agenturou pro podporu 
podnikání a investic, ve které je uvedeno, že „…pokud jde o četnost nabídek v rámci ČR, pak JMK zaujímá
v počtu nabídek jak na pozemky, tak na haly třetí místo. V této souvislosti se v roce 2010 i počátku 2011 
nedařilo uspokojovat zájem investorů o větší haly (nad 5 000 qsm) na území Brna a v bezprostředním 
okolí……. K lákání investorů do Brna současně nepřispívá malé konkurenční prostředí na trhu hal určených
k pronájmu.“

S ohledem na uvedené lze vnímat územní rezervu PZR1 dle 2. Návrhu ZÚR JMK jako územní předpoklad pro 
vytvoření nových pracovních příležitostí a pro podporu ekonomického rozvoje. 

K tvrzení, že PZR1 je v rozporu se zákonem o ochrany ZPF lze uvést, že hledisko záboru ZPF je jen jedním
z kritérií hodnocení výhodnosti varianty. Územní rezerva pro plochu PZR1 byla kladně projednána z hlediska 
záboru ZPF s orgánem ochrany ZPF. Záměr PZR1 může být realizován na půdách I. a II. třídy ochrany až po 
zapracování územní rezervy do návrhové části ZÚR JMK v rámci jejich aktualizace, přičemž uvedený zábor 
bude v takovém případě posouzen v souladu s Metodickým pokynem MŽP, OOLP 1067/96 odnímání půdy 
podle zákona 334/1992 Sb., ze dne 01.10.1996.

2. námitka „Kumulace dopravních a industriálních staveb v Návrhu ZÚR JMK odporují zásadě trvale 
udržitelného rozvoje našeho území. Na výraznou kumulaci záměrů upozorňuje i hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví (tzv. HIA) k 2. Návrhu ZÚR JMK, která označila Šlapanicko jako lokalitu s výraznou kumulací záměrů,
a jejíž situace je značně problematická, a proto má být dále podrobně hodnocena s výstupy pro územní 
studii (viz str. 146, str. 153 HIA). Naprosto nevyváženým způsobem je do našeho území nebo do území 
sousedících s k.ú Šlapanice a Bedřichovice koncentrována největších část nově navrhovaných výrobních 
ploch v ZÚR JMK (PZ1, PZ2, a PZR1 – celkem 395,1 ha) bez jakýchkoliv kompenzačních a ochranných 
opatření, a to na úkor enviromentálního pilíře, který je naprosto potlačen. Požadujeme, aby kumulace všech 
záměrů a její důsledky byla vyhodnocena a vyřešena na úrovni ZÚR JMK, včetně navržení opatření, a nebyla 
odsouvána do následných územně plánovacích stupňů, které již nemají oprávnění a prostředky zabývat se 
nadmístními záměry.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

ZÚR JMK prověřily oblast Šlapanicka jako oblast s výraznou kumulací záměrů v území, kterou je nutno se 
dále zabývat. Jedná se o stávající aktivity a záměry veřejného mezinárodního letiště Brno-Tuřany, dálnice 
D1 včetně jejího plánovaného zkapacitnění na šestipruhové uspořádání, navržený koridor trasy 
vysokorychlostní železniční trati do Ostravy se zastávkou letiště Brno-Tuřany v oblasti Šlapanicka, koridor 
Nové přerovské trati a plochy pro pracovní příležitosti v Brně-Tuřanech PZ1 a PZ2 (přičemž plocha PZ2 byla 
na základě dohod po projednání s veřejností ve smyslu ustanovaní § 39 stavebního zákona v ZÚR JMK 
přeřazena do územních rezerv) a také navrhovaná plocha pro pracovní příležitosti PZR1 v územní rezervě
a koridory Jižní tangenty (dále jen JT) a Jihovýchodní tangenty (dále jen JVT), přičemž JVT byla v ZÚR JMK na 
základě dohod po projednání s veřejností ve smyslu ustanovaní § 39 stavebního zákona upravena tak, že
v části MÚK D2 – Tuřany je v návrhu a v části Tuřany – MÚK s D1 je v územní rezervě. V souvislosti s výše 
uvedenými aktivitami a záměry navrhují ZÚR JMK opatření směřující ke zlepšení situace v oblasti, např. 
realizaci přestavby krajského tahu v koridoru D38, tj. přeložku II/417 Slatina – Šlapanice, obchvat Tuřan 
apod. 



603

Předmětné záměry byly v ZÚR JMK vyhodnoceny z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území na základě 
dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je Vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí (dále jen SEA) i Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA) jako nedílná součást 
SEA. 

Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví v souvislosti s prostorem Šlapanicka shrnuje kapitola 5 HIA. 

Z uvedeného vyplývá, že oblast Šlapanicka byla v ZÚR JMK identifikována jako jedna z lokalit s výraznou 
kumulací záměrů v území. HIA doporučuje situaci řešit samostatnou studií (resortní podklad), jejíž závěry 
může zohlednit následná území studie v podrobnosti, kterou zásady územního rozvoje ve smyslu 
stavebního zákona neumožňují.

Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při 
realizaci všech rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do 
ZÚR JMK u všech lokalit s předpokládanou kumulací záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (ve 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena).

Pořizovatel je oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to 
uloženo v územně plánovací dokumentaci, z vlastního nebo jiného podnětu, KrÚ JMK je tedy oprávněn, 
pokud je to nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 
Lze doplnit, že vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území předpokládá, že by měla 
být zpracována územní studie, tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná 
nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie resortní.

HIA v kap 5. uvádí k jednotlivým skupinám záměrů konkrétní závěry, ze kterých vyplývá, že potenciálně ve 
střetu s cíli ochrany zdraví jsou vždy silniční záměry a záměry na budování výrobních areálů, které mohou 
být spojeny jak přímo s produkcí emisí látek znečišťujících životní prostředí či z hlučností, tak i s nárůstem 
objemů nákladní dopravy a tím i imisí a hlukové zátěže obyvatel, avšak těmto střetům je nutno předcházet 
aplikací kritérií ochrany veřejného zdraví v rámci schvalovacích procesů k příslušným záměrům (EIA, územní 
řízení). 

Lze dodat, že výše uvedené je v souladu se stanoviskem Krajské Hygienické stanice (dále jen KHS) č.j. KHSJM 
20596/2011 ze dne 11.05.2011, ve kterém je uvedeno že „…Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým 
dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, 
že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, 
považujeme zpracování HIA za dostatečné.“

K námitce lze dodat, že požadované detailnější řešení kumulace všech záměrů a její důsledky v ZÚR JMK, 
včetně navržení opatření, směřuje nad rámec podrobnosti, kterou umožňuje pro účel zásad územního 
rozvoje stavební zákon a předpisy související.

3. námitka „Územní rezerva PZR1 vymezená v 2. Návrhu ZÚR JMK nereflektuje případný skutečný rozsah 
výrobních ploch. Do 2. Návrhu ZÚR JMK byla účelově zahrnuta a vymezena pouze plocha nového záboru ZPF, 
neodráží však skutečnost, že na tuto plochu plynule navazují výrobní plochy, které již byly změněny
v územním plánu Šlapanic změnami UP č. 1 a 2 a 3, takže celková výrobní plocha by nebyla 81 ha, ale 
minimálně 123 ha (viz situační plán investora CTP Invest http://www.ctparkslapanice.com/o-
projektu/situacni-plan – tzv. fáze II. Požadujeme, aby 2. Návrh ZÚR JMK reflektoval realitu, nikoliv pokus
o salámování. Upozorňujeme na skutečnost, že k územní rezervě označené jako PZR1 přiléhají další plochy, 
které jsou určeny pro průmyslovou výrobu platným ÚP Šlapanic-viz také záměry investora výše a platný ÚP 
Šlapanic http:/www2.slapanice.cz………). Tato skutečnost je ovšem pořizovateli KrÚ JMK dobře známa, 
vzhledem k tomu, že 1. návrh ZÚR JMK počítal i s těmito plochami jako jedním celkem. 2. Návrh ZÚR JMK
s účelové zmenšenou výrobní plochou PZR1 je součástí salámovacích praktik JMK (viz například změnu
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č. 3.01 ÚP Šlapanic s rozlohou 9.9997ha, vyměřených tak, aby mohl vyjmutí ze ZPF provést JMK a nemuselo 
se vyjadřovat MŽP, které tuto plochu dlouhodobé chrání).“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona vymezují plochy a koridory nadmístního 
významu. Územní plán Šlapanice vymezuje plochy lokálního významu, které byly řešeny změnami č.1, 2 a 3 
(v podrobnosti územního plánu obce ve smyslu stavebního zákona). ZÚR JMK navrhují nové návrhové 
plochy a územní rezervy. Situaci je nutné řešit samostatnou studií (resortní podklad) v podrobnějším 
měřítku než jsou zpracovány ZÚR JMK. Viz odůvodnění námitky č. 2.

Pokud se týká argumentace podatele o „salámovacích praktikách“, požadavek na zařazení územní rezervy 
PZR1 do ZÚR JMK vyplývá z dlouhodobě sledovaného záměru města Šlapanice. 

4. námitka „Namítáme neřešené výsledky analýzy URÚ pro ÚAP JMK, která upozorňuje na hygienické 
závady v území, a žádáme, aby 2. Návrh ZÚR JMK seznatelně prokázal, že tyto závady (viz níže) řeší, a to
v souladu s principem předběžné opatrnosti a ustanoveními zákona § 13 č. l7/1992 Sb., o životním prostředí. 
Pokud je s přihlédnutím ke konkrétnímu případu zřejmé, že nebude možné dosáhnout eliminace negativní 
vlivů na přípustnou úroveň, pak nemůže být takový záměr dále prosazován. Uvedené požadujeme aplikovat 
na oblast Šlapanicka.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Územně analytické podklady JMK jsou součástí přílohy 2. Zadání ZÚR JMK a sloužily jako podklad pro 
zpracovatele ZÚR JMK. ZÚR JMK prověřily oblast Šlapanicka jako oblast kumulativních vlivů na okolí, které 
způsobují stávající aktivity a plánované záměry. Předmětné záměry byly v ZÚR JMK vyhodnoceny z hlediska 
vlivů na udržitelný rozvoj území na základě dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj 
území, jehož součástí je Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále jen SEA) i Hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví (dále jen HIA) jako nedílná součást SEA. Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví v souvislosti
s prostorem Šlapanicka shrnuje kapitola 5 HIA, kde je k předmětné problematice konstatováno následující:

„jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména o lokality Bosonohy-Troubsko-Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto lokalitách je 
nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak
i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto rezortního podkladu by měly 
být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit 
součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví.“ Dále viz odůvodění námitky 28.

HIA v kap 5. uvádí k jednotlivým skupinám záměrů konkrétní závěry, ze kterých vyplývá, že potenciálně ve 
střetu s cíli ochrany zdraví jsou vždy silniční záměry a záměry na budování výrobních areál, které mohou být 
spojeny jak přímo s produkcí emisí látek znečišťujících životní prostředí či s hlučností, tak i s nárůstem 
objemů nákladní dopravy a tím i imisí a hlukové zátěže obyvatel, avšak těmto střetům je nutno předcházet 
aplikací kritérií ochrany veřejného zdraví v rámci schvalovacích procesů k příslušným záměrům (EIA, územní 
řízení). 

Výše uvedené je v souladu se stanoviskem Krajské Hygienické stanice (dále jen KHS) č.j. KHS JMK 
20596/2011 ze dne 11.05.2011, ve kterém je uvedeno že „…Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým 
dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, 
že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, 
považujeme zpracování HIA za dostatečné.“

Dále KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě nenahrazuje 
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci 
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příslušného schvalovacího procesu, a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR JMK jakožto 
územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na obyvatele.

K námitce lze dodat, že požadované vyřešení kumulace všech záměrů a její důsledky v ZÚR JMK, včetně 
navržení opatření, směřuje nad rámec podrobnosti, kterou umožňuje pro účel zásad územního rozvoje 
stavební zákon a předpisy související. HIA jako strategické vyhodnocení vlivů koncepce vyhodnotila ZÚR 
JMK následovně: vlastní strategické hodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví je hodnocením 
strategickým na základě cílů ochrany veřejného zdraví. Jako základní kritérium hodnocení byly posuzovány 
následující podmínky: ZÚR JMK vytváří podmínky pro ochranu zdraví obyvatel realizace záměrů ZÚR JMK 
nebude mít poškozující vliv na zdraví obyvatel. Z výsledků hodnocení vyplývá, že realizací ZÚR 
Jihomoravského kraje jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno. V ZÚR JMK je navržena 
řada stavebních záměrů z oblasti dopravy, technické infrastruktury a rozvoje rozvojových oblastí, které 
budou mít pozitivní vliv na rozvoj oblasti a zlepšení kvality životního prostředí. Koncepce splňuje stanovené 
referenční cíle

K námitce „Pokud je s přihlédnutím ke konkrétnímu případu zřejmé, že nebude možné dosáhnout eliminace 
negativní vlivů na přípustnou úroveň, pak nemůže být takový záměr dále prosazován. Uvedené požadujeme 
aplikovat na oblast Šlapanicka“ je nutné konstatovat vzhledem k výše uvedenému, že HIA takový záměr
v ZÚR JMK nevyhodnotila.

5. námitka „Rozbor udržitelného rozvoje území k ÚAP JMK (http://up.kr-jihomoravsky.cz/ 
download/UAP_prezentace/TEXTOVA_CAST/3_cast_B/03_B_3.pdf) v kapitole B.3 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 
V ÚZEMNĚ- PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH vybral jako územní závady nadmístního významu i hygienické 
závady a to i zatížení území obce imisemi (kap. B3.1 str. 242 a zatížení území hlukem (B3.1, str. 243)
a navrhuje je k řešeni v územně plánovací činnosti.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Námitka konstatuje věcný obsah ÚAP JMK a týká se části ÚAP, ve které jsou vyjmenovány obce zasažené 
nadlimitními imisemi a hlukem. K této námitce uvádíme, že ÚAP JMK byly jedním z podkladů pro zpracování 
ZÚR JMK a obsah ÚAP JMK byl v ZÚR JMK zohledněn v rámci HIA kap. 2.2.2. a 2.2.4 následně v rámci 
vyhodnocení vlivu záměrů na životní prostředí v kap. 4. (HIA). 

6. námitka „Kvůli značnému imisnímu zatížení je území Šlapanic opakovaně zařazováno mezi Oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší (roky 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010). V roce 2010 opět došlo na měřící 
stanici Brno Tuřany, která je referenční i pro k. ú. Šlapanic a Bedřichovic, k překročeni zákonného imisního 
limitu pro denní maxima PM10. Lze předpokládat, že umístění všech plánovaných záměrů – rozšíření D1, 
Jihovýchodní tangenta, rozvoj letiště Brno Tuřany a výrobní plochy v k. ú. Šlapanice, Brno-Černovice, Tuřany. 
apod.) povedou k dalšímu zhoršení, nikoliv zlepšeni imisní situace.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Tvrzení podatele, že realizací záměrů dojde ke zhoršení stávající imisní situace, není věcně zdůvodněno. Pro 
odůvodnění odkazujeme na výše uvedené odůvodnění námitky č. 4 a 28.

7. námitka „Zatížení hlukem – rovněž lze očekávat, že všechny navrhované záměry (rozvoj letiště, VRT, JVT, 
výrobní plochy, rozšíření dálnice D1) povedou ke zvýšení hluku nad únosnou mez – 2. Návrh ZÚR JMK se
s těmito skutečnostmi nevypořádal – jednoduše navrhuje další a další záměry, aniž by určil, zda jsou pro 
území ještě únosné, příp. za jakých podmínek a opatření. Odvoláváme se na rozsudek NSS 6 Ao 6/2010 –
103: V rámci zásad územního rozvoje také musí být vyjasněno, zda s ohledem na další zákonem stanovené 
zájmy není toto rozšířeni nereálné či neproveditelné (usneseni Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 5/10). Viz 
NSS 6 Ao 6/2010 – 103. Požadujeme prokazatelné posouzení hlukové situace území s posouzením kumulace 
všech záměrů a jednoznačný závěr, zda záměry lze realizovat či nikoliv.“, se zamítá.
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Odůvodnění: 

Zásady územního rozvoje jsou ve smyslu § 36 stavebního zákona základním koncepčním dokumentem 
kraje, který koordinuje záměry nadmístního významu. ZÚR JMK byly vyhodnoceny z hlediska vlivů na 
udržitelný rozvoj území na základě dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, 
jehož součástí je Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále jen SEA) i Hodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(dále jen HIA) jako nedílná součást SEA. SEA a HIA jsou rovněž koncepčními dokumenty. ZÚR JMK v rámci 
uvedených hodnocení prověřily, reálnost záměrů v oblasti Šlapanicka. V rámci HIA byly vyhodnoceny 
jednotlivé záměry z hlediska vlivů na veřejné zdraví (včetně podatelem napadené zatížení obyvatel hlukem). 
Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví v souvislosti s prostorem Šlapanicka shrnuje kapitola 5 HIA ze 
které vyplývá, že oblast Šlapanicka byla v ZÚR JMK identifikována jako jedna z lokalit s výraznou kumulací 
záměrů v území. Dále viz odůvodění námitky 28. 

Z výsledků hodnocení vyplývá, že realizací ZÚR Jihomoravského kraje jako celku nebude veřejné zdraví 
obyvatel výrazně dotčeno. V ZÚR JMK je navržena řada stavebních záměrů z oblasti dopravy, technické 
infrastruktury a rozvoje rozvojových oblastí, které budou mít pozitivní vliv na rozvoj oblasti a zlepšení 
kvality životního prostředí. Koncepce splňuje stanovené referenční cíle

HIA v kap 5. uvádí k jednotlivým skupinám záměrů konkrétní závěry, ze kterých vyplývá, že potenciálně ve 
střetu s cíli ochrany zdraví jsou vždy silniční záměry a záměry na budování výrobních areálů, které mohou 
být spojeny jak přímo s produkcí emisí látek znečišťujících životní prostředí či z hlučností, tak i s nárůstem 
objemů nákladní dopravy a tím i imisí a hlukové zátěže obyvatel, avšak těmto střetům je nutno předcházet 
aplikací kritérií ochrany veřejného zdraví v rámci schvalovacích procesů k příslušným záměrům (EIA, územní 
řízení). 

Pokud se týká odvolání podatele na rozsudek NSS 6 Ao 6/2010 – 103, lze konstatovat, že míra konkrétnosti 
vymezení ploch nadmístního významu a požadavků na jejich využití v ZÚR JMK odpovídá podrobnosti zásad 
územního rozvoje ve smyslu stavebního zákona a na základě této míry konkrétnosti mohly být a byly 
zváženy všechny možné varianty a alternativy využití těchto ploch nadmístního významu a vyhodnoceno 
splnění požadavku přiměřenosti zvoleného řešení zejména ve vztahu k ochraně životního prostředí a 
k právům dotčených osob.

8. námitka „Namítáme, že stav území je pořizovateli i zpracovateli 2. Návrhu ZÚR JMK znám, přesto ho 
neřeší a snaží se přesunout řešení do následujících stádii územního plánování – to však již není oprávněno 
zabývat se záměry nadmístního významu – ty musí být vypořádány v ZÚR JMK, což se nestalo. Výsledky 
SWOT analýzy ÚAP JMK nejsou dostatečně zohledněny v ZÚR JMK. „Rozbor udržitelného rozvoje území jako 
kontinuálně aktualizovaný soubor určujících údajů a faktoru daného území slouží mimo jiné jako informační 
podklad k pořizování změn územně plánovací dokumentace (srov. § 25 odst. 1 a § 26 odst. 1 stavebního 
zákona z roku 2006). Účelem rozboru je i prostřednictvím SWOT analýzy přispívat k ochraně zásadního 
veřejného zájmu, jímž je udržitelný rozvoj území, (rozsudek NSS 1 Ao 2/2010 - 185).“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Zásady územního rozvoje jsou základním koncepčním dokumentem kraje, který koordinuje záměry 
nadmístního významu, které jsou v oblasti Šlapanicka determinovány aktivitami, které již v území probíhají
a jsou známy. V oblasti Šlapanicka se kumulují rozvojové záměry, kterými jsou rozvoj veřejného 
mezinárodního letiště Brno-Tuřany, zkapacitnění dálnice D1 – rozšíření na šestipruhové uspořádání, trasa 
Vysokorychlostní železniční trati do Ostravy se zastávkou na letišti, Nová Přerovská trať a také navrhovaná 
plocha pro pracovní příležitosti PZR1 v rezervě a Jihovýchodní tangenta v oblasti Šlapanicka v rezervě. 

Oblastí Šlapanicka se HIA zabývá se v kap. 4.4.15.2. Šlapanicko a dále v kap. 5. Závěr, kde jsou uvedeny 
závěry k jednotlivým skupinám záměrů, ze kterých vyplývá, že potenciálně ve střetu s cíli ochrany zdraví 
jsou vždy silniční záměry a záměry na budování výrobních areálů, které mohou být spojeny jak přímo
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s produkcí emisí látek znečišťujících životní prostředí či s hlučností, tak i s nárůstem objemů nákladní 
dopravy a tím i imisí a hlukové zátěže obyvatel, avšak těmto střetům je nutno a lze předcházet aplikací 
kritérií ochrany veřejného zdraví v rámci schvalovacích procesů k příslušným záměrům (EIA, územní řízení). 
Dále viz odůvodnění námitky 28.

9. námitka „Nesouhlasíme s výstavbou JV tangenty (dále JVT) a požadujeme její vyloučení ze 2. Návrhu ZÚR 
JMK, a to i její části v ZÚR JMK vedené jako územní rezerva (Kobylnice-Holubice). Požadujeme tedy vypuštění 
záměru D12 (JVT) a DR4 (JVT -územní rezerva). Požadujeme přehodnocení přiváděné tranzitní dopravy ze 
směru sever-jih, která v jiném řešení může být vedena na R55 a nemusí být takto v našem území (ani na 
území Tuřan, Chrlic a Slatiny) kumulovány negativní vlivy dopravy.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Jihovýchodní tangenta (JVT) byla ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezena jako dva na sebe navazující koridory: 
koridor D12 čtyřpruhové silnice II. třídy Jihovýchodní tangenty Chrlice (D2) – Šlapanice a koridor DR4 
kapacitní (nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná. Návrhem komunikace je sledováno 
posílení kapacitního propojení a obsluhy dynamicky se rozvíjejícího jihovýchodního segmentu rozvojové 
oblasti OB3 Brno v návaznosti na jižní a jihozápadní tangentu, dálnici D2 a radiální komunikační síť Brna, 
především silnici II/380 a navrhovanou přeložku silnice II/417 Brno, Slatina – Šlapanice. Toto se vztahuje
k JVT zejména v úseku Chrlice – Šlapanice, který byl ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezen jako návrhový koridor 
čtyřpruhové silnice s možností realizace v polovičním profilu. Na základě námitek města Brna a zástupců 
veřejnosti směřujících proti vymezení výrobních smíšených ploch (zejména proti ploše PZ2), byla přeřazena 
plocha PZ2 mezi plochy územních rezerv (ve smyslu § 36 stavebního zákona budou prověřeny možnosti 
jejího využití, dosavadní využití nebude měněno způsobem, který by znemožnil prověřované budoucí 
využití). S ohledem na změnu podmínek ve využití území bylo projektantem prověřeno dopravní řešení
v prostoru jihovýchodně od Brna, zejména z hlediska potřebnosti tangenciálního propojení ve směru 
Želešice – Chrlice – Tuřany – Šlapanice. Určující roli pro rozhodování o etapizaci rozvoje silniční sítě v tomto 
segmentu po převedení navrhované plochy smíšené výrobní PZ2 do územní rezervy budou sehrávat 
přepravní vztahy vedené radiálně po silnicích II/380 a III/15283 k dálnici D1 a k městu Brnu a výše uvedený 
tangenciální směr. Zkvalitnění silničního spojení Brno-Tuřany – Brno-Slatina s obchvatem Tuřan (záměr D41) 
zásadním způsobem zatraktivní dopravní vazby a komunikační spojení tohoto prostoru na dálnici D1
a město Brno. To přirozeně vyvolá i nárůst dopravy v tangenciálním spojení od dálnice D2 a navrhované 
jižní tangenty směrem na Tuřany, který stávající silnice III. třídy není v současné podobě schopná přenést. 
Protože dle posouzení výhledového dopravního zatížení dle modelu silniční dopravy je v trase koridoru D12 
Chrlice (D2) – Šlapanice patrný skokový pokles dopravy v prostoru křižovatky se silnicí II/380, je jako 
návrhový v ZÚR JMK ponechán pouze úsek Chrlice (MÚK-D2) – Tuřany (MÚK-II/380), navazující úsek JVT 
Tuřany – Tvarožná je celý převeden do územní rezervy DR4. Návrhový koridor D41 II/380 Tuřany, obchvat je
v ZÚR JMK ponechán. Parametry komunikace, pro kterou bude vymezena územní rezerva, budou prověřeny
v souvislosti s prověřením územní rezervy pro výrobní smíšené plochy v Brně-Tuřanech a Šlapanicích.

Dalším cílem JVT je vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění obsluhy území a návaznost na nižší silniční 
infrastrukturu, což se týká zejména koridoru DR4. Výrobní zóny v jižním a jihovýchodním sektoru Brna a ve 
Šlapanicích budou zdrojem pracovních příležitostí. Vzhledem k dostatku ploch vymezených v územních 
plánech jednotlivých obcí jihovýchodně od Brna pro rozvoj bydlení a relativně krátkým dojezdovým 
vzdálenostem na plánovaná pracoviště přinese rozvoj výrobních zón určitě také rozvoj bydlení. A jedním
z limitujících faktorů pro rozvoj tohoto dynamicky se rozvíjejícího území bude zabezpečení kapacitního 
dopravního napojení. Veškeré stávající krajské silnice procházejí přes centra jednotlivých sídel a zvýšení 
dopravy by přineslo komplikace. Aby mohl být plně využit potenciál tohoto území, je nutno v předstihu řešit 
otázky dopravy. Jedním z prvních kroků je vymezení koridoru území rezervy DR4, který bude sloužit jako 
základ pro nižší silniční infrastrukturu s konečným cílem zabezpečení kvalitní obsluhy území.

Návrh koridoru JVT vychází ze „Studie jihovýchodních tangent města Brna“ (PK Ossendorf s.r.o., Brno, 
2001). Touto studií bylo v území prověřeno 8 variant, dále sledovaná zůstala varianta označená G. Studií 
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byly původně vyhledávány trasy vedení rychlostní silnice. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK má však JVT jiné cíle, má 
plnit zejména funkci obslužnou pro nově plánované rozvojové plochy a v delším časovém horizontu 
zabezpečit kvalitní napojení nižší dopravní infrastruktury a odlehčit dopravě v jednotlivých obcích. 
V žádném případě JVT nemá sloužit k zajištění tranzitní dopravy ve směru sever – jih, pro dopravu ve směru 
od Olomouce směrem jižním je v ZÚR JMK vymezen koridor rychlostní silnice R55, případně pro tranzit 
bude sloužit rozšířená dálnice D1. 

Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 
požadavky na jejich využití. Dále dle § 36 stavebního zákona zásady územního rozvoje mohou vymezit 
plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno 
způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití, tzv. „územní rezervy“. Ve 
smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ jsou v článku (189) textové části uvedeny požadavky 
na uspořádání a využití území – vytvořit podmínky pro územní rezervy ploch a koridorů s cílem prověřit 
možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo 
podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Z výše uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK není 
vymezován koridor pro realizaci záměru silnice – JVT (na základě kterého by mohlo dojít k realizaci stavby 
komunikace), ale je vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, aby zde byly 
realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro silnici. Úkolem pro územní 
plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné upřesnění koridorů územních rezerv pro 
silniční dopravu, nikoliv příprava realizace stavby. 

10. námitka „Oblast Šlapanicka a okolních obcí, protože podobně jako výše uvedená PZR1 je situována do 
OZKO, kde jsou dlouhodobě překračovány imisní limity stanovené zákonem o ovzduší č. 86/2002Sb. 
Nesouhlasíme se záměrem výstavby JVT z důvodu její primární funkce „dopravní obslužnost průmyslových 
zón", její návrh v ZÚR JMK končí u Kobylnic. Návazně může tato obslužná komunikace výrobních ploch na JV
a V Brna(395,1 ha) přivést další nežádoucí dopravu ke Šlapanicím, a tím ještě více zhoršit již tak nepříznivou 
imisní situaci.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Oblast Šlapanicka, je součástí jihovýchodního segmentu rozvojové oblasti OB3 Brno dle PÚR 2008. 
S ohledem na stávající aktivity (letiště, dálnice…) je oblast Šlapanicka determinována z hlediska urbanistické 
koncepce k lokalizaci dalších souvisejících záměrů (plochy pro pracovní příležitosti, dopravní a technická 
infrastruktura…). 

Návrhem JVT je sledováno jednak posílení kapacitního propojení a obsluhy dynamicky se rozvíjejícího 
jihovýchodního segmentu rozvojové oblasti OB3 Brno v návaznosti na jižní a jihozápadní tangentu, dálnici 
D2 a radiální komunikační síť Brna, především silnici II/380 a navrhovanou přeložku silnice II/417 Brno, 
Slatina – Šlapanice a koridor Jihovýchodní tangenty, jednak vytvoření územních podmínek pro zkvalitnění 
obsluhy území a návaznost na nižší silniční infrastrukturu, což se týká zejména koridoru DR4. JVT je jedním
z předpokladů pro realizaci výrobních zón v jižním a jihovýchodním sektoru Brna a ve Šlapanicích, které 
budou zdrojem pracovních příležitostí a tím podpory rozvoje výše zmíněné rozvojové oblasti OB3 Brno.

Pokud se týká problematiky Šlapanic, kterou zmiňuje námitka č.10, podle posouzení výhledového 
dopravního zatížení dle modelu silniční dopravy je v trase koridoru D12 Chrlice (D2) – Šlapanice patrný 
skokový pokles dopravy v prostoru křižovatky se silnicí II/380, je jako návrhový v ZÚR JMK ponechán pouze 
úsek Chrlice (MÚK-D2) – Tuřany (MÚK-II/380), navazující úsek JVT Tuřany – Tvarožná je celý převeden do
územní rezervy DR4. Návrhový koridor D41 II/380 Tuřany, obchvat je s drobnou úpravou ponechán. 
Parametry komunikace, pro kterou bude vymezena územní rezerva, budou prověřeny v souvislosti
s prověřením územní rezervy pro výrobní smíšené plochy v Tuřanech a Šlapanicích
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Pro vyhodnocení vlivů JVT v rámci HIA dle kap. 4.4.7.3. pro ZÚR JMK jako koncepce byly provedeny 
doplňující modelové výpočty kvality ovzduší a hlukové zátěže, které prověřily, že varianta s JVT je příznivější 
jak v případě hlukové, tak i imisní zátěže a s ohledem na to, že podle platné legislativy je nutno podél nové 
silnice realizovat taková opatření, která u veškeré obytné zástavby zajistí splnění limitů 60 dB ve dne a 50 
dB. 

Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví v souvislosti s prostorem Šlapanicka shrnuje kapitola 5 HIA ze 
které vyplývá, že oblast Šlapanicka byla v ZÚR JMK identifikována jako jedna z lokalit s výraznou kumulací 
záměrů v území. Možnost lokalizace koridoru JVT z hlediska vlivů na veřejné zdraví dle 2. Návrhu ZÚR JMK 
byla kladně prověřena, viz HIA kap. 4.4.7.3. Vliv záměrů ZÚR JMK – Jihovýchodní tangenta. Dále viz 
odůvodnění námitky 28.

11. námitka „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí přitom zcela jasně konstatuje, že největší podíl 
na znečištění ovzduší má doprava, zejména silniční (str. 89 SEA) a že hlavním problémem je především hluk
z automobilové dopravy (str. 93 SEA). Dále se v dokumentu konstatuje, že „hlavním zdrojem hluku v území je 
doprava, především doprava automobilová" (str. 84 SEA) či že „hlavním problém kraje z hlediska hlukové 
zátěže je hluk z automobilové dopravy“ (str. 93 SEA). Avšak konání zpracovatele (vymezování nových 
koridorů silničních staveb v přetíženém území) je v přímém protikladu s cíly i zjištěními ZÚR JMK, neboť do 
oblastí zasažených externalitami ze silniční dopravy jsou umísťovány další významné zdroje hluku a emisí
z této nejvýznamnější kategorie.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

ZÚR JMK jako koncepční dokument byly vyhodnoceny z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území, byly 
posouzeny z hlediska vlivů na životní prostředí (dále jen SEA) a hodnoceny z hlediska vlivů na veřejné zdraví 
(dále jen HIA). 

Z výsledků hodnocení vyplývá, že realizací ZÚR Jihomoravského kraje jako celku nebude veřejné zdraví 
obyvatel výrazně dotčeno. V ZÚR JMK je navržena řada stavebních záměrů z oblasti dopravy, technické 
infrastruktury a rozvoje rozvojových oblastí, které budou mít pozitivní vliv na rozvoj oblasti a zlepšení 
kvality životního prostředí. Koncepce splňuje stanovené referenční cíle.

HIA v kap 5. uvádí k jednotlivým skupinám záměrů konkrétní závěry, ze kterých vyplývá, že potenciálně ve 
střetu s cíli ochrany zdraví jsou vždy silniční záměry a záměry na budování výrobních areálů, které mohou 
být spojeny jak přímo s produkcí emisí látek znečišťujících životní prostředí či z hlučností, tak i s nárůstem 
objemů nákladní dopravy a tím i imisí a hlukové zátěže obyvatel, avšak těmto střetům je nutno předcházet 
aplikací kritérií ochrany veřejného zdraví v rámci schvalovacích procesů k příslušným záměrům (EIA, územní 
řízení). 

Další část námitky, která obecně uvádí, že do oblastí zasažených externalitami ze silniční dopravy jsou ZÚR 
JMK umísťovány další významné zdroje hluku a emisí, je uvedena v obecné rovině, není řádně věcně 
odůvodněna, proto na ni lze jen obtížně reagovat. Lze konstatovat, že s ohledem na stávající aktivity
v území (viz např. letiště, železniční uzel…) je území determinováno k lokalizaci souvisejících aktivit. 
K tomuto bodu lze dále uplatnit závěry z HIA kap. 5, kde se uvádí, že realizací ZÚR JMK jako celku nebude 
veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno.

12. námitka „Na str. 108, resp. 109 SEA pak zpracovatel konstatuje, že plánované tangenty Brna JZT JT i JVT 
„přispějí ke zlepšení dopravních podmínek v dotčeném území a sníženi intenzity tranzitní dopravy v obytné 
zástavbě", avšak neuvádí, proč předpokládá, že k tomuto jevu dojde a v jakých lokalitách skutečně dojde ke 
snížení dopravní zátěže. Jak již bylo uvedeno výše. Je namístě se domnívat, že k zásadnímu zlepšení situace 
realizací JZT, JT a JVT nedojde, spíše opak je pravdou. Podatelé jsou s ohledem na vše výše uvedené nuceni 
rozporovat četná nedoložená tvrzení zpracovatele, že navrhované záměry JZT, JT a JVT „umožní odvést 
dopravu ze silně zatížených komunikaci procházejících velkými městy, jedná se současně o obchvaty, které 
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snižují zátěž v nejvíce problémových místech". Jenže z uvedeného není zřejmé, na jakých místech
k odhadovanému odvedení dopravy dojde (a zda vůbec).“, se zamítá.

Odůvodnění: 

V ZÚR JMK prověřený a vymezený koridor Jihozápadní tangenty (dále jen JZT), Jižní tangenty (dále jen JT)
a Jihovýchodní tangenty (dále jen JVT) napadený podatelem, je dlouhodobým záměrem, který prověřily 
územně plánovací podklad, zejména Generel dopravy Jihomoravského kraje, Územní prognóza 
Jihomoravského kraje, Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, Územní studie aglomeračních 
vazeb města Brna, Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje. 

Nutnost řešení silniční sítě jižně dálnice D1 byla vyvolána rozvojem města Brna jižním směrem. JZT je 
součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol pro územní plánování 
stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit územní podmínky pro řešení 
dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti s rozvojem komerční zóny Brno-jih“. 

Z hlediska řešení silniční sítě města Brna a okolí (území Brněnské aglomerace) je podstatné respektování 
systému třístupňové ochrany území, zejména zastavěných území, před tranzitní dopravou. ZÚR JMK řeší 
zajištění ochranného dopravního systému Brněnské aglomerace v území jižně dálnice D1 doplněním 
tangent k městu Brnu, které představují propojení dálnic D1 a D2 ve směru západ – jih a zároveň 
zkapacitnění dálnice D1 rozšířením na šestipruhové uspořádání v úseku Kývalka – Holubice. Na jižní 
tangentu v MÚK JT – D2 pak může navázat JVT směrem na východ. 

Na základě prověření v ZÚR JMK a na základě stanoviska Ministerstva dopravy č.j. 141/2011-910-UPR/2-Ma 
ze dne 06.05.2011 je JZT jako rychlostní silnice dle ZÚR JMK z hlediska dopravního umístěna v optimální 
poloze, JT zajišťuje propojení dálnice D1, silnice I/52 a dálnice D2 a tím umožňuje, aby dopravní pohyby na 
D2 ve směru západ – jih nebyly uskutečňovány prostřednictvím přetížené MÚK D1/D2. JVT navazující na JT 
je do ZÚR JMK zapracována v úseku D2 – MÚK Tuřany jako návrh a v úseku MÚK Tuřany – MÚK na D1 jako 
územní rezerva. Pokud se týká vlivů tangent na veřejné zdraví, byly vyhodnoceny v rámci HIA, a to v kap. 
4.4.7. – JZT a JT a v kap. 4.4.7.3. vlivy JVT, včetně rozboru současného stavu. Pro JZT a JT byla využita jako 
podklad „Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna“. Kvalita ovzduší a hluková zátěž – stav je 
dokladována v HIA kap. 4.4.7. Tangenty v oblasti jižně Brna ve schématech na obr. 33 a obr. 34., přičemž
z tabulek je patrné, že varianty s JZT a JT představují zlepšení situace ve srovnání s variantou nulovou. 

Pro vyhodnocení vlivů JVT v rámci HIA dle kap. 4.4.7.3. pro ZÚR JMK jako koncepce byly provedeny 
doplňující modelové výpočty kvality ovzduší a hlukové zátěže, které prověřily, že varianta s JVT je příznivější 
jak v případě hlukové, tak i imisní zátěže a s ohledem na to, že podle platné legislativy je nutno podél nové 
silnice realizovat taková opatření, která u veškeré obytné zástavby zajistí splnění limitů 60 dB ve dne a 50 
dB.

K námitce, že „je namístě se domnívat, že k zásadnímu zlepšení situace realizací JZT, JT a JVT nedojde“ je 
nutné uvést, že se jedná o názor podatele. Dokumentaci SEA zpracovávala autorizovaná osoba s příslušnou 
autorizací, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí ČR, a dokumentaci HIA zpracoval držitel 
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) 
stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

Zlepšení dopravních podmínek v území realizací tangent bylo prověřeno v ZÚR JMK na základě modelování 
dopravy, rovněž je toto tvrzení podpořeno závěry všech podkladů uvedených v rámci obecné části 
odůvodnění rozhodnutí o námitce. Podatelé se k problematice tangent vyjadřují obecně, nespecifikuje, na 
základě čeho „je namístě se domnívat, že k zásadnímu zlepšení situace realizací JZT, JT a JVT nedojde“, ale 
vyslovuje svoje domněnky, proto bod v této části považujeme za irelevantní. 
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Podateli rozporované tvrzení, že tangenty umožní odvést dopravu ze silně zatížených komunikací
procházejících velkými městy, nejprůkazněji potvrdí přímo tabulky intenzit dopravy a kartogramy intenzit 
dopravy z Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, ÚAD studio, s.r.o. a PK OSSENDORF spol. s r. o. 
Tabulka intenzit dopravy pro vybrané profily (v roce 2030) obsažená v textové části studie v kap. 6.1.10 
Varianty řešení JZT a JT konkrétně udává intenzitu dopravy v tisících vozidel/24 hodin pro vybrané profily. 
Kartogramy intenzit dopravy v roce 2030 jsou k dispozici v posouzení vlivu této územní studie na životní 
prostředí, AMEC s.r.o., a to v části rozptylová studie i v části hluková studie. Intenzity dopravy jsou 
vyhodnoceny pro všechny tři řešené varianty tangent – „Modřickou“, „Želešickou“ a „Nulovou“. V tabulce 
na str. 43 textové části studie je jako porovnávací základ brán stav, že je realizována komplexně nejlépe 
hodnocená varianta „Modřická“, intenzita dopravy v jednotlivých profilech je brána jako základ – 100%. 
S těmito parametry jsou porovnávány varianty „Želešická“ a „Nulová“ (která se nejvíce blíží stávající 
dopravní situaci) v jednotlivých profilech. Pro konkrétní porovnání, jaká je intenzita dopravy v procentech
v jednotlivých profilech za situace, že bude vybrána „Nulová“ varianta (ve srovnání se situací při realizované 
variantě „Modřické“): 

Dálnice D1: Popůvky – 99,8%, Bohunice – 154,9%, Černovická terasa – 144,8%

Dálnice D2: Rebešovice – 91,9%, Olympia – 132,9% 

Silnice I/52: Bobrava – 162,1%, Modřice – 144,7%, ul. Vídeňská – 139,3%. 

Z těchto několika čísel z tabulky intenzit dopravy je zřetelné, že realizací tangent dojde k výraznému poklesu 
intenzit dopravy na silně zatížených komunikacích ve srovnání se stavem, že by nedošlo k zásadnímu řešení 
dopravy v prostoru jižně od Brna. Na základě těchto výsledků a obdobných výsledků obdržených při 
modelování dopravy je navržena síť siliční dopravy v ZÚR JMK.

13. námitka „Podatelé také upozorňují na nedostatečné vyhodnocení vlivů Jihovýchodní tangenty na 
kulturní památky, konkrétně na krajinnou památkovou zónu Bojiště bitvy u Slavkova. Přestože je na několika 
místech konstatováno (např. str. 179 Návrhu), že bude uvedeným záměrem JVT památková zóna dotčena, 
není k dispozici podrobnější vyhodnocení (na str. 88 a 93 SF.A zcela bez poznámek). Vyhodnoceni vlivu JVT 
na krajinnou památkovou zónu Bojiště bitvy u Slavkova proto považujeme za zcela nedostatečné
a požadujeme jeho přepracovaní a doplnění.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Pokud se týká upozornění na nedostatečné vyhodnocení vlivů JVT na krajinnou památkovou zónu (KPZ) 
Bojiště bitvy u Slavkova, je nutno konstatovat, že po upravení řešení ZÚR JMK na základě veřejného 
projednání (návrhový v ZÚR JMK je ponechán pouze úsek Chrlice (MÚK-D2) – Tuřany (MÚK-II/380), 
navazující úsek JVT Tuřany – Tvarožná je celý převeden do územní rezervy DR4) se KPZ dotýká pouze 
koridoru územní rezervy DR4, nikoliv koridoru D12. Dle článku (189) textové části má ZÚR JMK vytvořit 
podmínky pro územní rezervy koridorů pro silniční dopravu nadmístního významu s cílem prověřit možnosti 
budoucího využití. Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné 
upřesnění koridorů územních rezerv pro silniční dopravu. Problematika, které musí být při prověřování 
možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění vymezení koridoru věnována zvýšená pozornost, 
je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Pro JVT je uvedena zejména 
podmínka minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz, minimalizace rozsahu záboru ZPF, minimalizace 
rozsahu vlivů na kulturní, historické a krajinné hodnoty území – KPZ Bojiště bity u Slavkova. Dle článku (189) 
– úkoly pro území plánování textové části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být při prověřování možnosti budoucího 
využití územní rezervy tyto podmínky zohledněny. Tento bod odůvodnění tedy nemá opodstatnění, protože 
dle 2. Návrhu ZÚR JMK bude dotčená problematika řešena v rámci prověřování budoucího využití koridoru 
územní rezervy.

Navíc lokalizace územní rezervy pro JVT je v souladu s dohodou s Ministerstvem kultury po projednání 2. 
Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 39 stavebního zákona, ve které je uvedeno k námitkám a připomínkám 
uplatněným k územní rezervě pro JVT (DR4), že „…územní rezerva pro JVT neznamená její umístění do 
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krajinné památkové zóny Bojiště u Slavkova, ale znamená ochranu území do doby, než bude zvažovaný 
záměr dostatečně prověřen a bude možné o něm rozhodnout, při respektování podmínek památkové péče“. 
K námitkám a připomínkám uplatněným k záměru JVT (D12) že: “…koridor se územní krajinné památkové 
zóny dotýká jen okrajově, v rámci úpravy ZÚR JMK k vydání bude i v této části převedena JVT do územní 
rezervy.“ Řešení ochrany kulturních památek v ZÚR JMK (tedy i KPZ Bojiště bitvy u Slavkova) bylo
s Ministerstvem kultury dohodnuto. 

14. námitka „Dalším negativním důsledkem navrhované tangenty bude další fragmentace již tak značně 
fragmentovaného území, před čímž SEA důsledně varuje (např. str. 92 SEA) a což odporuje i zásadám Státní 
politiky životního prostředí.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního hodnocení 
nejvýhodněji. Hledisko případné fragmentace krajiny, je jedním z kritérií hodnocení výhodnosti varianty. 

15. námitka „Výstavba nových čtyřproudých komunikací má na obyvatele dotčeného území také ten vliv, že 
se značně sníží průchodnost územím. Pro obyvatele Šlapanicka nebude snadné dostat se do volné krajiny, 
bude omezena možnost jejich volného pohybu a (cyklo-)turistiky. Reálně v úvahu připadá též oslabení 
sociální vazeb v regionu kvůli neprostupné bariéře v krajině.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Průchodností územní se zabývá v rámci ZÚR JMK dokumentace SEA. Zásady územního rozvoje jsou 
koncepčním dokumentem kraje, který řeší plochy a koridory nadmístního významu. Řešení mostů, lávek
a nadchodů, sloužícíh k překonání bariér v území, není předmětem řešení zásad územního rozvoje ve 
smyslu stavebního zákona a předpisů souvisejících, nýbrž předmětem zpřesnění v územním plánu obcí, 
případně až v rámci povolovacích řízení (územního a stavebního řízení). S ohledem na uvedené lze 
konstatovat, že po realizaci JZT bude průchodnost územím snížena, avšak zůstane zachována. Fyzické 
oddělení komunikacemi nelze v rámci ZÚR reálně eliminovat, avšak v rámci budování komunikací je možné 
nalézt taková technická řešení, která zajistí bezkolizní dopravní propojení pro cyklistickou a pěší dopravu. 
Průchodnost územím tak bude zachována. Jedná se však o podrobnost, která není relevantní úrovni ZÚR
a bude tedy řešena až v podrobnější dokumentaci.

16. námitka „Požadujeme jasně a konkrétně definovaná ochranná veřejně prospěšná opatření pro zlepšení
a ochranu veřejné zdrávi v případě rozšíření dálnice D1, a to nejen protihluková, ale také na ochranu proti 
emisím z dopravy. Požadujeme, aby tato opatření byla prokazatelně přezkoumána v rámci SEA z hlediska 
jejich účinnosti.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Požadavek uvedený v námitce není předmětem řešení zásad územního rozvoje ve smyslu zákona 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a předpisů 
souvisejících. Stanovení konkrétních veřejně prospěšných opatření pro zlepšení a ochranu veřejného zdraví
v případě rozšíření dálnice D1 může být řešeno v rámci dokumentace vyhodnocení záměru na životní 
prostředí, tzv. dokumentaci EIA ve smyslu zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v rámci povolovacích řízení. ZÚR JMK je koncepcí, která je posouzena v rámci dokumentace SEA (a HIA)
v podrobnosti, která neumožňuje stanovit konkrétní opatření. 

17. námitka „Požadujeme jasně a konkrétně definovaná ochranná veřejně prospěšná opatření pro ochranu 
veřejného zdraví v případě rozvoje letiště Brno Tuřany. Nesouhlasíme s maximální variantou rozvoje letiště. 
Podle HlA by k této variantě „nebylo možné realizovat opatření, která by umožnila dosáhnout snížit rizika na 
přípustnou mez". Je tedy z hlediska ochrany zdraví obyvatel nepřijatelná.“, se zamítá.
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Odůvodnění: 

Do ZÚR JMK je zapracována Modernizace letiště Brno-Tuřany D62 v článku (129), která zohledňuje rozvoj 
letiště Brno-Tuřany. HIA v kap. 4.4.12.1. uvádí, že ZÚR JMK nepočítají s variantou „maximálního rozvoje“ 
letiště Brno-Tuřany, nýbrž počítají s variantou „konzervativní“. Rozvoj letiště Brno-Tuřany byl prověřen na 
základě dohody mezi Statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem v rámci zpracování podkladu 
„Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice“, která je uvedena
v seznamu podkladů v příloze č. 2 Zadání ZÚR JMK. Podpora rozvoje letiště Brno-Tuřany je v souladu
s Programem rozvoje Jihomoravského kraje na léta 2010-2013, který je jedním z podkladů uvedených
v Zadání ZÚR JMK. Lze konstatovat, že požadavek uvedený v námitce, definovat ochranná veřejně 
prospěšná opatření pro ochranu veřejného zdraví, není předmětem řešení zásad územního rozvoje ve 
smyslu zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon) a předpisů souvisejících. Definování konkrétních opatření pro ochranu veřejného zdraví je 
předmětem řešení v rámci povolovacích řízení (územního řízení), a to posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. 

18. námitka „Požadujeme umístění obchvatu Šlapanic (záměr D38) tak, aby splňoval funkci obchvatu – to je, 
aby byl umístěn v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. V opačném případě dojde ke zhoršení úrovně 
veřejného zdraví ve Šlapanicích.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Trasa obchvatu Šlapanic byla převzata z podkladu Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, 
Černovická terasa a Šlapanice, která byla uvedena v seznamu podkladů v příloze č. 2 Zadání ZÚR JMK, který 
komplexně řešil území oblasti Šlapanicka. ZÚR JMK prověřily trasu obchvatu Šlapanic a vyhodnotily jeho 
vlivy na životní prostředí a na veřejné zdraví v rámci vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Koridor 
D38 pro přestavbu krajských tahů silnice II. třídy dle článku (101) ZÚR JMK zajišťuje vytvoření územních 
podmínek pro koordinaci a návaznost na silniční síť krajského významu. Z námitky není zřejmé, jak by 
vybudování obchvatu (byť podle podatele blízkého obci) mohlo zhoršit stávající úroveň veřejného zdraví za 
situace, kdy ve Šlapanicích existuje pouze průtah městem Šlapanice. KrÚ JMK není známa žádná jiná trasa, 
kterou by bylo možné v současné době zapracovat do ZÚR JMK. S ohledem na uvedené nelze námitce 
vyhovět.

19. námitka „Požadujeme rozšíření ploch krajinné a rekreační zeleně ve 2. Návrhu ZÚR JMK, aby byl splněn 
základní cíl územního plánování definovaný stavebním zákonem č.183/2006 Sb. takto: „(1) Cílem územního 
plánováni je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé životni prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích." Vzhledem k výrazné kumulaci dopravních a (dalších) výrobních záměrů v území požadujeme pro 
udržení vyváženosti rozvoje území taková územně plánovací opatření, která toto zajistí a umožní. 
Navrhujeme tedy rozšířit plochy krajinné a rekreační zeleně v k. ú. Šlapanice tak, aby jakákoliv průmyslová 
zástavba a dopravní stavby byly účinně a adekvátně izolovány od ploch určených pro bydlení, ale též mezi 
jednotlivými plochami průmyslu navzájem tak, aby plnila funkci environmentální a estetickou a naplňovala 
tak požadavky a hlavní cíle ustanovené v ZÚR JMK, které jsou v předloženém návrhu zcela ignorovány.“, 
se zamítá.

Odůvodnění: 

Požadavek uvedený v námitce není předmětem řešení zásad územního rozvoje ve smyslu zákona 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a předpisů 
souvisejících. K požadavku na rozšíření ploch krajinné a rekreační zeleně, s ohledem na požadovanou 
podrobnost, lze konstatovat, že se jedná o řešení územního plánu. 
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20. námitka „Konečně velice nepříznivým důsledkem realizace dopravních a výrobních záměrů by bylo 
snížení kupní ceny nemovitostí (především rodinných domů, zahrádek) v blízkosti těchto záměrů a snížení 
atraktivity dotčených obcí, jak pro některé druhy investorů, tak zejména pro fyzické osoby se zájmem usadit 
se v dotčených obcích. V krajním případě může v důsledku kumulace negativních efektů dopravy
a dopravních staveb dojít až k vylidňování obcí.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Případné negativní důsledky v budoucnu realizované stavby mohou být řešeny (a na přípustnou míru 
eliminovány) v navazujícím územním plánu a dále navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení) 
Zásady územního rozvoje a územní plán pouze fakticky otevírají prostor pro to, aby tato řízení mohla být
v budoucnu vedena. Tvrzení podatele o snížení atraktivity obce a jejím vylidňování je pouhou domněnkou
a tvrzením podatele, bez uvedení důvodů, které podatele k této domněnce vedou. K uváděnému snížení 
kupní ceny nemovitostí vlivem realizace dopravních a výrobních záměrů lze na základě výš uvedeného 
konstatovat, že není předmětem řešení ZÚR JMK, proto nelze tento bod považovat za relevantní. 

To dokládá i stanovisko dotčeného orgánu – odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje –
k podaným námitkám ze dne 04.05.2011, č.j. JMK 62304/2011:“OD konstatuje relativnost argumentu 
některých podání, že realizace dopravních a výrobních záměrů povede k vylidňování obcí. Jako příklad uvádí 
obec Popůvky, kde je vedena dálnice D1 středem zastavěné části, obec není napojena na tuto dálnici 
(některé obce budou na tangenty přímo napojeny) a nachází se ve srovnatelné vzdálenosti od Brna jako 
obce kolem tangent. Popůvky měly dle údajů ČSÚ v roce 2000 605 obyvatel, v roce 2010 již 1225 obyvatel.“

21. námitka „Namítáme věcnou nesprávnost, nedostatečnost a nepřezkoumatelnost posouzení vlivů na 
životní prostředí k 2. Návrhu ZÚR JMK (tzv. SEA) a požadujeme jeho dopracování ve smyslu našich 
připomínek.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Námitka je formulována obecně, není řádně zdůvodněna, nelze na ni objektivně reagovat. Lze dodat, že 
dokumentace SEA k ZÚR JMK byla zpracována autorizovanou osobou v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších platných předpisů a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního 
zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci. Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které jako příslušný orgán 
dle § 21 písm. l) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydalo ke 2. Návrhu ZÚR JMK, včetně 
zpracovaného Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, souhlasné stanovisko Č.j. 57971/ENV/11 ze dne 
22.08.2011.

22. námitka „Požadujeme, aby vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj (SEA), obsahovalo
v souladu s ustanovením § 10b) odst. 4 zákona č. 100/1999 Sb., navržená a posouzená opatření
k předcházení nepříznivých vlivu na živ. prostředí a veřejné zdraví, k vyloučení, snížení, zmírnění nebo 
kompenzaci těchto vlivů, případně ke zvýšeni příznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
provedením koncepce, včetně vyhodnoceni předpokládané účinnosti navrhovaných opatření. HIA i SEA 
pouze konstatují kumulaci záměrů v území Šlapanic, ale nenavrhují žádná veřejně prospěšná opatřeni pro 
naše území ani se nevyjadřují k jejich účinnosti (s výjimkou letiště Brno-Tuřany, kde zpracovatel HIA 
konstatuje, že pro maximální rozvoj letiště neexistují účinná opatření k ochraně obyvatel území). Veškerá 
navrhovaná opatření pro naše území jsou 2. Návrhem ZÚR JMK odsouvána do následné územně plánovací 
činností (územní studie, EIA apod.). S tímto nelze souhlasit, jestliže návrh ZÚR JMK tyto nadmístní záměry 
navrhuje, musí také navrhnout účinná opatření a jasně prokázat jejich účinnost. V zahraničí přitom existují 
pozitivní zkušenosti s opatřeními, která mohou snížit jak hlukovou zátěž, tak emise některých škodlivin 
spojených s dopravou, jako jen např. omezení maximální rychlosti na dálnicích. Například na holandské 
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dálnici A 13 Overschie v blízko Rotterdamu byla snížena maximální povolená rychlost na 80 km za hodinu. 
Následná analýza prokázala, že opatření odstranilo na sledovaném úseku kongescí (dopravní zácpy, snížilo 
emise prachových částic (PM10) o 35%. oxidů dusíku (NOx) o 25%. A vedlo k poklesu úrovně hluku o 25 až 50 
%. Vzhledem k tomu, že SEA předložená současně s 2. Návrhem ZÚR JMK nic takového neobsahuje, 
považujeme vyhodnocení SEA k 2. Návrhu ZÚR JMK za neodpovídající zákonu a proto nepřijatelné.“, 
se zamítá.

Odůvodnění: 

Dokumentaci SEA zpracovávala autorizovaná osoba s příslušnou autorizací, kterou uděluje Ministerstvo 
životního prostředí ČR, a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast 
posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá 
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování 
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. S ohledem na to, že se jedná
o posouzení zásad územního rozvoje, tak obě dokumentace byly zpracovány na základě podrobnosti 2. 
Návrhu ZÚR JMK (jejich průmětu do území). Při posouzení koncepce vycházel zpracovatel SEA a HIA
z možné podrobnosti zásad územního rozvoje a možnosti územního průmětu pro měřítka 1:100 000
a měřítko 1:200 000, ve kterých jsou zpracovány ZÚR JMK. Návrh podrobných a zcela konkrétních opatření, 
která mohou zmírnit nebo eliminovat negativní vlivy záměru na životní prostředí a na veřejné zdraví, jako 
např. hlukovou zátěž, emise, imise, kvalitu ovzduší apod. je předmětem řešení v rámci povolovacích řízení 
(územního řízení), a to posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Obecně lze doplnit, že ZÚR JMK
v rámci úkolů pro územní plánování pro jednotlivé záměry stanovují zajistit zpřesnění záměru a minimalizaci 
jeho negativních vlivů na životní prostředí. 

23. námitka „Část SEA je vnitřně rozporná. Na jedné straně konstatuje zápory navrhovaného řešení 
(záměrů), ale v navrhovaná opatřeni buď zcela schází nebo jsou příliš vágní a obecná, např. „minimalizace 
vlivu hluku na kvalitu obytného prostředí dotčených sídel, minimalizace vlivů na odtokové poměry
a minimalizace rozsahu záboru ZPF" (jak toho chce SEA dosáhnout, když celá PZR1 má být realizována 
záborem půdy nejvyšší bonity, tedy I. a II. tř. ochrany, není uvedeno)“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Podatel obecně konstatuje, že vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je vnitřně rozporné bez 
uvedení konkrétního zdůvodnění. K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému konstatování 
uvádíme, že dokumentaci SEA zpracovávala autorizovaná osoba s příslušnou autorizací, kterou uděluje 
Ministerstvo životního prostředí ČR, a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti 
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. 

Metodika hodnocení SEA je součástí kap. A.1 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (SEA), pokud 
se týká jednotlivých variantně navrhovaných záměrů, je metodika jejich hodnocení obsahem kap. A.6.1 
Metodický postup v SEA. Pokud se týká záboru ZPF pro PZR1 – CTPark Brno South Šlapanice, tak na základě 
vypořádání stanoviska Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) bylo s mezi pořizovatelem ZÚR JMK
a MŽP dohodnuto, že „Plocha pro záměr PZ3 CTPark Brno South, Šlapanice bude v rámci úpravy 2. návrhu 
ZÚR JMK vymezena formou územní rezervy.“

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které jako příslušný orgán dle § 21 
písm. l) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydalo ke 2. Návrhu ZÚR JMK, včetně 
zpracovaného Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, souhlasné stanovisko Č.j. 57971/ENV/11 ze dne 
22.08.2011.
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24. námitka „U vlivů na přírodu a krajinu je uvedeno, že „největší negativní vlivy přináší kapacitní čtyř a více 
pruhové komunikace s velkou intenzitou provozu" (str. 174 SEA), přesto JVT – jakožto naprosto nové 
negativní prvky v krajině – není v SEA uvedena jako záměr s negativním vlivem na přírodu a krajinu –
požadujeme dopracovat.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního hodnocení 
nejvýhodněji, tím zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní prostředí není jediným kriteriem výhodnosti 
varianty. ZÚR JMK prověřily záměry ve smyslu stavebního zákona a jeho přílohy č. 1 a předpisů 
souvisejících. Podkladem pro ZÚR JMK byla dle přílohy 2 Zadání ZÚR JMK „Územní studie oblasti 
Jihozápadně města Brna“ ze které byly do ZÚR JMK převzaty závěry týkající se ochrany přírody a krajiny. 
Navíc konstatování, že Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci 
komplexního hodnocení nejvýhodněji, tím zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní prostředí není 
jediným kriteriem výhodnosti varianty. ZÚR JMK prověřily záměry ve smyslu stavebního zákona a jeho 
přílohy č. 1 a předpisů souvisejících. Podkladem pro ZÚR JMK byla dle přílohy 2 Zadání ZÚR JMK „Územní 
studie oblasti Jihozápadně města Brna“ ze které byly do ZÚR JMK převzaty závěry týkající se ochrany 
přírody a krajiny. Navíc konstatování, že JVT není v SEA uvedena jako záměr s negativním vlivem na přírodu
a krajinu, není pravdivé. Dle Přílohy č. 1 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí, tabulky 1.1. jsou 
všechny záměry tangent hodnoceny „stupněm“ -2 (dle metodiky hodnocení potenciálně významný 
negativní vliv) nebo -1 (dle metodiky hodnocení potenciálně mírně negativní vliv).

ZÚR JMK jako koncepční dokument byly vyhodnoceny z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území, byly 
posouzeny z hlediska vlivů na životní prostředí (dále jen SEA) a hodnoceny z hlediska vlivů na veřejné zdraví 
(dále jen HIA). 

Pokud se týká posouzení vlivů na přírodu a krajinu, ZÚR JMK byly vyhodnoceny jako koncepce v rámci 
dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SEA). Vyhodnocení SEA 
provedla autorizovaná osoba v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
platných předpisů a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Požadované vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na přírodu a krajinu je obsahem SEA na základě Metodického 
postupu uvedeného v kap. Hodnocení variantně navrhovaných záměrů a její část A.6.1 Metodický postup, 
kde jsou v bodě 7. uvedena kriteria hodnocení a jejich parametry. V navazující tab. 6.1 „Katalog parametrů“ 
je pak Skupina kritérií „Příroda a krajina“. Z uvedeného vyplývá, že koridory silnic byly v rámci SEA 
hodnoceny. V rámci dokumentace SEA je JVT v částech D12 a DR 4 hodnocena v Příloze 1.1 SEA na str. 28
a na str. 66, závěrem je konstatováno, že vymezení koridorů je možné za předpokladu zajištění v SEA 
specifikovaných opatření. Z uvedeného vyplývá, že JVT, za podmínky zajištění v SEA specifikovaných 
opatření, není záměrem s negativním vlivem na přírodu a krajinu. 

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které jako příslušný orgán dle § 21
písm. l zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydalo ke 2. Návrhu ZÚR JMK, včetně 
zpracovaného Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, souhlasné stanovisko č.j. 57971/ENV/11 ze dne 
22.08.2011.

25. námitka „Ze samotného hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) vyplývá, že prosazování tangent JZT, JT
a JVT je značně problematickým a riskantním krokem vzhledem k některým kritickým lokalitám, kde se 
kumuluji nadmístní záměry, mezi něž patří území podél dálnice D1 jižně od Brna, lokalita v okolí Ostopovic. 
Troubsko a Brna-Bosonoh a prostor Šlapanicka (viz např. 165). Z tohoto důvodu není možné přijmout závěr 
hodnoceni HIA, že „realizací ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno" (str. 261 
SEA), když se předpokládají značné dopady na obyvatele.“, se zamítá.



617

Odůvodnění: 

V závěrech HIA k ZÚR JMK je uvedeno, že jako značně problematická z hlediska vlivů na veřejné zdraví se 
jeví kumulace záměrů zejména v lokalitách Brno-Bosonohy – Troubsko – Ostopovice a v prostoru 
Šlapanicka. HIA doporučuje situaci řešit samostatnou studií (oborový podklad), jejíž závěry zohlední 
následná území studie v podrobnosti, kterou zásady územního rozvoje neumožňují. Dále viz odůvodnění 
námitky 28.

Dále dodáváme, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době realizace 
jednotlivých záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů.

26. námitka „2. Návrh ZÚR JMK se vyjadřuje k rozvoji celého JMK, ale návrh opatřeni v SEA má pro celý JMK 
rozsah pouhých 14 stran (viz kap. A7) i to lze považovat za důkaz nevyváženosti celé ZÚR ve prospěch 
výstavby nových dopravních ploch a ploch pro výrobu a naopak na úkor sociálního a enviromentálního pilíře. 
Taktéž část SEA je zpracována způsobem, který marginalizuje vlivy plánovaných záměrů na životni prostředí
a veřejné zdraví a naopak nepřiměřeně nadhodnocuje jejich údajný a nepodložený přínos.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Námitka je formulována obecně, neobsahuje ani věcnou argumentaci k ZÚR JMK a řádné zdůvodnění 
tvrzení, které předkládá. Argumentaci, že „návrh opatřeni v SEA má pro celý JMK rozsah pouhých 14 stran 
(viz kap. A7) i to lze považovat za důkaz nevyváženosti celé ZÚR“ nelze považovat za relevantní. ZÚR JMK 
prověřila záměry ve smyslu stavebního zákona a jeho přílohy č. 1 a předpisů souvisejících na základě všech 
požadovaných hledisek komplexně, přičemž hodnocení vlivů na životní prostředí bylo jedním z mnoha 
kritérií hodnocení – viz celkové hodnocení SEA na str. 257 kap. A.10.6.

Námitka o nevyváženosti dokumentace je neopodstatněná. V kapitole 7 jsou uvedena opatření pro 
předcházení, snížení nebo kompenzaci zjištěných nebo předpokládaných negativních vlivů. Tato opatření 
jsou formulována s cílem komplexně postihnout celé spektrum identifikovaných negativních vlivů. Za 
účelem minimalizace či vyloučení vlivů, k jejichž vzniku může dojít u více záměrů resp. je vznik těchto vlivů 
vždy s realizací dané skupiny záměrů (dopravní a technické záměry) spojen. Pro tento „typ“ vlivů byla 
formulována opatření společná (prostorová a projektová opatření). Pro plochy a koridory, jejichž
hodnocením byly identifikovány vlivy, které lze územně identifikovat byla navržena opatření specifická. 

Kapitola 7. je shrnutím opatření, která jsou uvedena pro každou z hodnocených ploch a koridorů
v přílohové části, tabelárním hodnocení ploch a koridorů. V tabulkách sestavených pro jednotlivé plochy
a koridory je uvedeno opatření SEA vztahující se k danému záměru (v případě, že byly identifikovány 
potenciálně negativní vlivy).

V měřítku zpracování SEA nelze navrhovat opatření technická. Dokumentace SEA uvádí hodnocení 
ploch/koridorů a celkové koncepce ZÚR. Konkrétní technická opatření musí být navržena v rámci hodnocení 
záměrů v rámci zpracování dokumentace EIA a při vymezování ploch/koridorů na úrovni navazující ÚPD 
(podmínka je uvedena rovněž v tabelárním hodnocení ploch/koridorů (příloha č. 1). 

Vyhodnocení variant řešení. Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje záměry, které byly vyhodnoceny
v rámci komplexního hodnocení jako nejvýhodnější, tím zdůrazňujeme, že hodnocení vlivů na životní 
prostředí není jediným kriteriem výhodnosti varianty ale jedním z mnoha kriterií, které je třeba posuzovat 
ve vzájemném spolupůsobení na udržitelný rozvoj území a není možno upřednostňovat a posuzovat pouze 
jediné hledisko. K problematice námitky lze konstatovat, že ZÚR JMK jsou posouzeny z hlediska jejich vlivů 
na udržitelný rozvoj území komplexně i s posouzením sociálního a enviromentálního pilíře (viz Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území Oddíl E). 
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Podatel obecně konstatuje, že vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí je zpracováno způsobem, 
který marginalizuje vlivy plánovaných záměrů na životni prostředí a veřejné zdraví a naopak nepřiměřeně 
nadhodnocuje jejich údajný a nepodložený přínos.

Dokumentace SEA je zpracováno s cílem identifikovat vlivy vymezených ploch/koridorů na sledované složky 
životního prostředí. Hodnocení přínosu využití vymezených ploch/koridorů je uvedeno pouze v rámci 
hodnocení jejich vlivů na obyvatelstvo a ovzduší u záměrů, které jsou navrhovány s cílem snížení stávající
zátěže území (koridory dopravních staveb). 

K tomuto velmi obecnému a v podání nepodloženému konstatování uvádíme, že správnost hodnocení SEA a HIA 
zajišťuje skutečnost, že dokumentaci SEA zpracovávala autorizovaná osoba s příslušnou autorizací, kterou 
uděluje Ministerstvo životního prostředí ČR, a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které jako příslušný orgán dle § 21 
písm. l) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydalo ke 2. Návrhu ZÚR JMK, včetně 
zpracovaného Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, souhlasné stanovisko Č.j. 57971/ENV/11 ze dne 
22.08.2011.

27. námitka „V souladu s ust. § 10b, odst. 1 zákona č. 100/1999 Sb., požadujeme, aby SEA obsahovala
i vyhodnoceni tzv. nulové varianty, tzn. neprovedení záměru jihovýchodní tangenty a vyloučení územní 
rezervy PZR1.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Podatel v námitce požaduje obsah SEA řídit zákonem č. 100/1999 Sb., (zamýšlen byl pravděpodobně zákon
č. 100/2001 Sb.). Uvedený požadavek nelze respektovat, neboť obsah SEA se řídí dle přílohy stavebního 
zákona. Pro hodnocení předpokládané účinnosti navrhovaných koridorů a variant silniční infrastruktury 
Jihomoravského kraje v úrovni ZÚR JMK nechal KrÚ JMK zpracovat „Model silniční dopravy pro výhledovou 
síť JMK“. Výhledová komunikační síť Jihomoravského kraje byla prověřována ve třech koncepčních 
variantách – „Optimální“, „Alternativní“ a „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Neprovedení záměru JVT 
(dle námitky nulová varianta) bylo prověřováno ve variantě „Bez rozvoje dopravní sítě“. V rámci hodnocení 
variant byla „Optimální“ varianta nejvýhodnější. Pro prověření, hodnocení a návrh koridorů silniční 
infrastruktury v ZÚR JMK byly využity výsledky modelování dopravního zatížení výhledové sítě 
Jihomoravského kraje pro rok 2030 v koncepční variantě „Optimální“, která zahrnuje všechny zásadní 
změny mající významný vliv na zatížení komunikační sítě, a to ve variantách, případně vzájemných 
kombinacích. 

V rámci modelování dopravy v ZÚR JMK bylo prokázáno, že v souvislosti s realizací výše uvedených 
rozvojových ploch PZ1, PZR1 a PZ2 (která bude v ZÚR JMK přeřazena do územní rezervy) je nezbytná 
realizace JVT ve čtyřpruhovém uspořádání. 

28. námitka „Obsahem HlA bylo rovněž vytipování záměrů, u nichž je žádoucí se podrobněji zabývat jejich 
vlivy na obyvatele. Mezi tyto záměry patři i tangenty JZT, JT a JVT. i s ohledem na kumulativní a synergické 
působení vlivů z některých záměrů stanovila HlA požadavek na prověření problémových území (oblast kolem 
Troubska a Ostopovic a Šlapanicko) územní studií (viz str. 153 HlA). Avšak zpracovatel ZÚR tato doporučení 
ignoroval, neboť zadání uvedených studií chybí v seznamu územních studií na str. 164 Návrhu, a bez ostychu 
problémové záměry v ZÚR vymezil. Tento postup lze považovat za důkaz prosazování nevhodných záměrů 
do ZÚR a neobjektivního hodnocení jejich dopadů.“, se zamítá.
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Odůvodnění: 

Jako samostatná součást dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území bylo 
zpracováno Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (SEA), jeho nedílnou součástí je Hodnocení 
vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (dále jen HIA). Z výsledků tohoto hodnocení vyplývá, že realizací ZÚR JMK 
jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno. K navrhovaným záměrům ZÚR JMK je 
hodnocením HIA uveden, mimo jiné, tento závěr (na str. 165 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území): V závěrech HIA k ZÚR JMK je uvedeno, že „jako značně problematická z hlediska vlivů na 
veřejné zdraví se jeví kumulace záměrů zejména v lokalitách Bosonohy – Troubsko – Ostopovice a v prostoru 
Šlapanicka. V těchto lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci 
všech záměrů a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy
z tohoto resortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. 
Další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví“. Z citovaného textu je 
zřejmé, že hodnocení HIA nepožaduje zpracovat územní studii, ale v podrobné studii (resortním podkladu) 
posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území pouze předpokládá, že by měla být zpracována územní studie, tento požadavek však do ZÚR 
JMK promítnut není, protože případná nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů 
studie resortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA je tedy pořízení resortní studie s posouzením 
očekávané zátěže při realizaci všech rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem 
zohledněna a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit s předpokládanou kumulací záměrů jako jedna
z podmínek pro rozhodování o změnách v území (ve 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena).

Pořizovatel je oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to 
uloženo v územně plánovací dokumentaci, z vlastního nebo jiného podnětu, KrÚ JMK je tedy oprávněn, 
pokud je to nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK.

29. námitka „Hodnocení HlA správně stanoví, že „obecně nelze připustit vznik nepřijatelné úrovně rizika ani
u malé části obyvatel ve prospěch celku" (str. 165 HIA). Přesto však je do ZÚR JMK prosazován záměry, které 
toto zásadní kritérium nemohou splnit. Již nyní konstatuje zpracovatel HIA nadlimitní hodnoty imisí i hluku
v území podél hlavních dopravních toků, přesto ZÚR JMK navrhují umístit do těchto území další záměry.“, 
se zamítá.

Odůvodnění: 

V námitce citovaný text převzatý do SEA ze závěru HIA (z kap. 5 „Závěr“), který uvádí také SEA, neboť HIA je 
její nedílnou součástí, je v tomto případě vytržen z kontextu. Před formulování závěrů hodnotí HIA výchozí 
situaci, cíle ochrany zdraví obyvatel, vybrané záměry. V závěru HIA však je oproti textu dle námitky ve 
skutečnosti uvedeno: „..obecně nelze připustit vznik nepřijatelné úrovně rizika ani u malé části obyvatel ve 
prospěch celku, v těchto (které však nemusí nastat) by bylo nutno hledat taková technická řešení, která 
riziko sníží na přijatelnou mez.“ 

Výše uvedené je v souladu se stanoviskem KHS č.j. KHSJM 20596/2011 ze dne 11.05.2011, které uvádí že 
„Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví
u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících 
řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.“

S ohledem na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže
a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na veřejné zdraví v době realizace jednotlivých 
záměrů, nelze předjímat nemožnost stavebně technických či technologických řešení konkrétních záměrů 
naplnit normativní požadavky vztahující se k vlivům záměru na životní prostředí a na veřejné zdraví, ale je 
potřeba vytvořit územní podmínky vedení koridorů pro budoucí možnost vyhledání a upřesnění konkrétních 
podob předmětných komunikací mimo jiné také s ohledem na omezení dopadů jak na životní prostření
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v jeho nejširším smyslu, tak i dopadů na zdraví obyvatel. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že 
záměry dle ZÚR JMK byly řádně posouzeny z hlediska vlivů na veřejné zdraví a námitce nelze vyhovět. 

30. námitka „ZÚR JMK naprosto nedostatečné reagují na zjištěná fakta ohledně negativních efektů ze 
silniční dopravy, neboť neumožňuje dostatečný rozvoj a podporu železniční dopravy a snahu o přepravu 
nákladů po železnici. Celkově lze také konstatovat, že ZÚR JMK nedostatečně podporují veřejnou dopravu, 
která může pomoci k redukci osobní automobilové dopravy a tím i ke snížení množství externalit ze silniční 
dopravy v celém kraji.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Podatel v tomto bodě konstatuje, že ZÚR JMK neumožňuje dostatečný rozvoj a podporu železniční dopravy
a nedostatečně podporují veřejnou dopravu. ZÚR JMK řeší v návrhu koridory pro železniční dopravu v kap. 
D.1.2 Železniční doprava v bodě (102)-(119), v kap. D.1.5 řeší integrovaný dopravní systém v bodě (126)-
(127). ZÚR JMK zahrnuje jak konvenční tratě (příkladně Nová Přerovská trať, Sokolnice zdvojkolejnění, 
Boskovická spojka, Křenovická spojka,…) tak i regionální tratě (Hrušovany u Brna – Židlochovice, trať č. 254 
Šakvice Hustopeče,…), Železniční uzel Brno a severojižní kolejový diametr jako nosný záměr veřejné dopravy
v Brněnské aglomeraci. ZÚR JMK řeší v kap. D.5 územní rezervu pro prověření možnosti budoucího využití
a umístění koridoru vysokorychlostní dopravy (železniční) v bodě (190)-(192). Lze konstatovat, že ZÚR JMK 
zohledňuje řešení, která podporuje jak železniční dopravu, tak i hromadnou veřejnou dopravu v kraji.

31. námitka „Upozorňujeme na nedostatečně posouzený nesoulad 2. Návrhu ZÚR JMK se Státní politikou 
životního prostředí (dále SPŽP). 2. Návrh ZÚR JMK ignoruje cíle SPŽP a ignoruje opatření navržená SPŽP. 
Požadujeme respektování cílů a navržených opatření SPŽP v územně plánovacích opatřeních, která mají ZÚR 
JMK k dispozici.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

S ohledem na to, že námitka podatele v bodě 31 je příliš obecná a neuvádí věcné odůvodnění, nelze na 
námitku v tomto případě v souvislosti se ZÚR JMK reagovat zejména s ohledem na to, že podatel požaduje 
vypořádat každý bod zvlášť a považuje za nepřípustné zkracovat a upravovat text, který předkládá. Soulad
a hodnocení v souvislosti se Státní politikou životního prostředí uvádí HIA v kap. 3.1.2. Lze doplnit, že ve 
smyslu §159 odst. 1 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci. 

32. námitka „A to: SPŽP, kap. 3.2 Snížení počtu (celkové rozlohy) území s překročenými kritickými zátěžemi 
ovzduší (acidifikace prostředí), a to Dílčí cíle a opatření, podkapitola 3.2.1 Zmenšení rozlohy území
s překročenými kritickými zátěžemi z ovzduší: Nedošlo k promítnutí výsledků činností navržených SPŽP
v tomto bodě do nástrojů územního plánování a do rozhodováni umisťování staveb zdrojů znečištění 
ovzduší. 2. Návrh ZÚR JMK umisťuje bezohledně další a další zdroje znečišťováni ovzduší do území Šlapanic, 
které je opakovaně zařazováno do Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (viz Věstníky MŽP). Požadujeme 
tedy, aby nebyly do nadlimitně zatížených oblastí našeho území umisťovány další zdroje znečišťování. 
Naopak žádáme, aby byly využity veškeré územně plánovací nástroje ke zlepšení stavu území, tedy dosažení 
podlimitního stavu zatížení imisemi.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

ZÚR JMK jsou dokumentem koncepčním, z hlediska koncepčního a územně plánovacího jsou záměry
v oblasti Šlapanic (kumulace záměrů D8, D12, D43, D62 a PZ1) a územní rezervy (PZR1, PZR2 – původně PZ3
a DR4) hodnoceny kladně. Záměry byly detailněji prověřeny územní studií „Urbanistická studie rozvojových 
zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice (Kovoprojekta Brno, 2006)“, která je jako územně 
plánovací podklad pro ZÚR JMK součástí přílohy č. 2 Zadání ZÚR JMK. 
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Problematika kumulace záměrů v území již v současné době zatíženého negativními vlivy na životní 
prostředí byla prověřena v ZÚR JMK z hlediska ochrany veřejného zdraví v dokumentaci Hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví – HIA, která hodnotí v souvislostech jak stávající stav kvality životního prostředí, tak i vlivy 
navrhovaných záměrů, případně územních rezerv. HIA upozorňuje na výraznou kumulaci záměrů v oblasti 
Šlapanicka viz kas 4.4.15. Lokality s výraznou kumulací záměrů v území. Výsledky hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví v souvislosti s prostorem Šlapanicka shrnuje kapitola 5 HIA, kde je k předmětné problematice 
konstatováno následující:

„jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména o lokality Bosonohy-Troubsko-Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto lokalitách je 
nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak
i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto rezortního podkladu by měly 
být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit 
součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví.“

KHS, jako dotčený orgán po veřejném projednání ve smyslu § 39 stavebního zákona, k předmětné 
problematice uvádí, že „vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů 
na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až
v navazujících řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru,“ považuje zpracování HIA za 
dostatečné a že „v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat možnosti 
stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů 
disponibilních v době realizace záměrů.“ Lze doplnit, že realizace záměru je možná pouze v případě zajištění 
dodržení (nepřekročení) limitů pro hlukovou a imisní zátěž obyvatelstva. 

S ohledem na uvedené lze konstatovat, že ZÚR JMK jsou v souladu se Státní politikou životního prostředí. 

33. námitka „Dále v SPŽP kap.3.4. Environmentálně příznivé využívání krajiny, kde je stanoven cíl: „Cílem 
enviromentálně příznivého využíváni krajiny je co nejméně narušovat volnou (nezastavěnou) krajinu, 
rekultivovat nebo jinak využít narušenou krajinu, odstranit ekologické zátěže, zabránit fragmentaci krajiny, 
popř. její fragmentaci omezit biokoridory a rozvojem území ekologické stability". Stavba JVT zásadně 
přispěje k další fragmentaci a nepropustnosti již nyní urbanizovaného území, výrobní plocha PZR1 je 
navržena k budoucí realizaci v dosud nezastavěné ploše. 2. Návrh ZÚR JMK přitom nepracuje dostatečně 
efektivně s odstraněním ekologických zátěží a využíváním identifikovaných brownfieldů v JMK, pasivně 
vychází vstříc požadavkům soukromých investorů a umísťuje nové výrobní plochy na „zelené louky",
v případě PZR1 na půdu s nejvyšší bonitou. Požadujeme přepracování koncepce výrobních ploch a nově 
navrhovaných dopravních staveb v souladu s definovanými cíli SPŽP.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Převážná část námitky je vypořádána v bodech 1, 2, 4, 8, 23 a 27., ve kterých je zdůvodněno vymezení PZR1
a JVT v ZÚR JMK, včetně vysvětlení přístupu k vyhodnocení vlivů obou uvedených záměrů, resp. PZR1
v územní rezervě, na životní prostředí a na veřejné zdraví. Pokud se týká části námitky, ve které požadováno
v rámci ZÚR JMK pracovat s odstraněním ekologických zátěží a využíváním brownfields, tak ZÚR JMK se 
předmětnou problematikou zabývá v rámci podrobnosti zásad územního rozvoje ve smyslu stavebního 
zákona a předpisů souvisejících, v rámci kap. D.3.1 Ostatní plochy a koridory v bodě (181). V ZÚR JMK jsou 
řešeny lokality uvedené v seznamu „browfieldů“ a průmyslových zón“ určeném pro potřeby dokumentu 
„Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, který schválila Rada Jihomoravského kraje na své 47. 
schůzi konané dne 12.11.2009, a to průmyslové zóny Tuřany letiště Sever, Tuřany letiště Jih a CTPark Brno 
South a lokalita Vojenské cvičiště Pánov (brownfield), která byla v rámci řešení ZÚR JMK vypuštěna
z důvodů upřednostnění zájmů ochrany přírody a krajiny. 

V 1. etapě návrhu ZÚR JMK (2009) byly prověřovány plochy průmyslových zón a brownfields (též s ohledem 
na ekologické zátěže), které vycházely z dokumentu KÚ JMK „Seznam brownfields a průmyslových zón na 
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území JMK“, schváleného Radou JMK dne 14.8.2008. Plochy brownfields byly následně z návrhu ZÚR JMK 
vypuštěny s tím, že řešení problematiky jejich využitelnosti v úrovni kraje (ZÚR) není reálné a oprávněný 
požadavek na vytvoření územně plánovacích předpokladů na jejich opětovné využití a je možné a nezbytné 
zajistit prostřednictvím podrobnější územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí a měst. Přes tento 
krok, který byl učiněn z uvedených logických důvodů, je v řešení ZÚR i nadále pokládáno obnovené využití 
ploch typu brownfield za zásadní požadavek udržitelného územního rozvoje na území kraje, který je 
obsažen mj. ve formulaci priorit územního plánování kraje. 

ZÚR navrhuje umístit v nezastavěném území v celém kraji celkem tři smíšené výrobní plochy. Kromě 
předmětné územní rezervy PZR1, jsou vymezeny ještě dvě návrhové rozvojové plochy (PZ1, PZ2). Všechny 
tyto plochy jsou situovány, na základě objektivního posouzení územních podmínek a s využitím řady 
podkladových materiálů, ve výjimečně výhodném prostoru pro soustředění výrobních smíšených funkcí. 

Plocha PZR1, která je předmětem námitky, je do ZÚR zahrnuta jako územní rezerva, z čehož vyplývá, že
v navazujícím územně plánovacím procesu budou muset být znovu zvažovány všechny okolnosti pro její 
vymezení v ZÚR jako návrhové plochy (aktuální potřeba, hledisko záboru kvalitní zemědělské půdy, splnění 
podmínky přednostního řešení obslužné komunikace, která vyloučí průjezd nákladní dopravy obytným 
územím Šlapanic a jiné). 

Vzhledem k výše uvedeným argumentům se pokládá požadavek na přepracování koncepce výrobních ploch
a nově navrhovaných dopravních staveb za neopodstatněný. 

34. námitka „Kapitola SPŽP 3.4.5 Udržitelný rozvoj sídel – 2. Návrh ZÚR JMK se vůbec nezabývá 
navrhovanou podporou vzniku a rozšiřováním zelených prstenců kolem měst, a to ani v ohrožených územích 
jako jsou Šlapanice.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

ZÚR JMK ve smyslu § 36 stavebního zákona vymezují plochy a koridory, pro které stanovují požadavky na 
využívání území a úkoly pro územní plánování. Jedním z úkolů pro územní plánování je zpřesnit a vymezit 
plochy a koridory v územním plánu obce, který je platformou pro detailnější vymezení ploch, jako jsou např. 
zelené prstence kolem měst. ZÚR JMK v kap. E.1. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních 
hodnot území kraje stanovuje přírodní hodnoty kraje a pro plánování a usměrňování územních podmínek 
ochrany a rozvoje přírodních hodnot stanovuje v bodě (203) požadavky na uspořádání území, kde je bodě 
b) uvedeno: „Dbát na zachování krajinných hodnot a charakteru krajinného rázu v dílčích částech kraje, 
podporovat obnovu a doplnění krajinných znaků a chránit originální krajinné prvky a segmenty“ a úkoly pro 
územní plánování, kde je v bodě a) uvedeno: „Prosazovat přírodě šetrné formy využívání území, návrhy na 
zvyšování biodiverzity území a na obnovu zastoupení přírody v území narušenou přírodní složkou“. Na 
základě výše uvedeného lze konstatovat, že ZÚR JMK se zabývá podporou vzniku a rozšiřováním zelených 
prstenců kolem měst v rámci podrobnosti, kterou umožňují zásady územního rozvoje ve smyslu stavebního 
zákona. Komentář – viz předchozí bod.

35. námitka „Upozorňujeme, že 2. Návrh ZÚR JMK nesplnil své vlastní vytyčené priority pro zajištění 
udržitelného rozvoje kraje (kapitola A), bod (2) Nástroji územního plánováni podporovat a vytvářet na území 
celého kraje vyvážené územní podmínky pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel v území.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

S ohledem na to, že námitka podatele v bodě 35 je příliš obecná a neuvádí věcné odůvodnění, nelze na 
námitku v tomto případě v souvislosti se ZÚR JMK reagovat zejména s ohledem na to, že podatelka 
požaduje vypořádat každý bod zvlášť a považuje za nepřípustné zkracovat a upravovat text, který 
předkládá. 
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36. námitka „A to konkrétně: 2. Návrh ZÚR JMK nevyužil dostatečně nástroje územního plánování
k vytvoření vyvážených územních podmínek pro příznivé životní prostředí. Na našem území jsou 
koncentrovány pouze dopravní záměry a výrobní či prodejní plochy bez rekreačních ploch či veřejné 
prospěšných opatřeni ke zlepšení životního prostředí, zatíženého hlukem i imisemi. V některých případech 
(v blízkosti dálnice D1) překračují imise oxidů dusíku, PM10 a benzo(a)pyrenu i dvoj – až trojnásobně 
povolené imisní limity (viz HIA, kap. 4.4.12.1. str. 130). Návrh ZÚR JMK tuto situaci nijak neřeší a naopak do 
nadlimitně zatíženého území navrhuje umístění dalších záměrů, které situaci zhorší bez uplatnění či navržení 
ochranných opatření.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

ZÚR JMK řeší koncepčně území vymezené podatelem, ve kterém je v současné době lokalizována mimo jiné 
např. dálnice D1 a D2, veřejné mezinárodní letiště Brno-Tuřany. V rámci územních souvislostí řeší ZÚR JMK 
záměry nadmístního významu, které mají dopravní vazby jak na dopravu silniční (dálnice D1, D2), tak i na 
dopravu leteckou – plochy pro pracovní příležitosti PZ1, PZR1, PZ2 (která bude přeřazena do územní 
rezervy), doplňující tangenty k městu Brnu JZT, JT a JVT a další záměry uvedené v odůvodnění námitky č. 2. 
Lokalizace uvedených záměrů byla z hlediska koncepčního a územně plánovacího v ZÚR JMK prověřena jako 
vhodná. Uvedené záměry a územní rezervy jsou z hlediska vlivů na životní prostředí (včetně vlivů na veřejné 
zdraví) a na udržitelný rozvoj území prověřeny kladně za podmínky zajištění minimalizace jejich vlivů na 
životní prostředí a na veřejné zdraví v rámci zpřesnění v územním plánu či projektové dokumentaci sloužící 
pro povolovací řízení (územní a stavební řízení).

S ohledem na územní vymezení námitek podatele, a to: k.ú. Šlapanice a Bedřichovice, dále také celé území 
Brněnské aglomerace od obce Troubsko na západě po město Slavkov na východě a po obec Rajhrad
a Sokolnice na jihu nelze tvrdit, že na vyjmenovaném území jsou koncentrovány pouze dopravní záměry
a výrobní či prodejní plochy bez rekreačních ploch, k rekreačním plochám ve vymezeném území patří např. 
město Slavkov a jeho okolí spojené s bitvou u Slavkova – KPZ Slavkovské bojiště, územní systém ekologické 
stability, blízká rekreační oblast Bobrava, biokoridory řeky Svratky Svitavy apod. 

Dále viz odůvodnění námitky č. 32.

37. námitka „Překračováni platných limitů pro znečištění ovzduší je v dané oblastí tolerováno ze strany 
Evropské komise tolerováno do června 2011. Nicméně snaha umístit do postižené oblasti další zdroje 
znečištění je v rozporu s povinnosti provést veškerá dostupná opatření k nápravě stávající situace a může 
vést k udělení vysoké peněžní sankce ze strany Evropské komise.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

V návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže
a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době realizace jednotlivých záměrů, nelze 
předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních záměrů, případně 
jiných parametrů disponibilních v době jejich realizace. 

Obecně lze konstatovat, že nejvyšší přínos ke zvýšení kvality ovzduší má výstavba nové komunikace
v případě, kdy napomůže vymístění dopravy ze silně zatíženého průtahu hustě obydlenou oblastí na 
kapacitně lépe disponovanou komunikaci. Tím dojde ke snížení zátěže ovzduší emisemi z dopravy v tomto 
místě, s čímž je spojeno také snížení možných negativních dopadů škodlivin na zdraví obyvatel. Na druhou 
stranu je zřejmé, že dojde pouze k přesunu emisí do nové trasy, nikoliv k jejich eliminaci. Z pohledu kvality 
ovzduší v obytných oblastech je využití dálnic a rychlostních komunikací přínosné, neboť jsou budovány, 
pokud je to možné, v dostatečné odstupové vzdálenosti od zastavěných oblastí, anebo jsou u nich zavedena 
opatření pro snížení negativní zátěže na obyvatelstvo.
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Mezi přínosy dálnic a rychlostních komunikací ve vztahu ke kvalitě ovzduší tedy patří přesun dopravy mimo 
intravilán měst, snížení dopravních intenzit v intravilánu; omezení dopravních kongescí – vyšší plynulost 
dopravy (omezení emisně nevýhodné dopravy charakteru stop-and-go); ustálená rychlost, která se dá 
regulovat pomocí proměnných značek, a tím je možná regulace produkce emisí v závislosti na rychlosti; 
využití jako sběrné komunikace městské aglomerace a začlenění do dopravního systému města (využití pro 
expresní linky MHD).

38. námitka „Stanovisko KÚ JMK, odboru životního prostředí je ve své části 5. z hlediska zákona č. 86/2002 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, naprosto nedostatečné. Přestože ZÚR JMK umísťují do 
území nové významné zdroje znečištění ovzduší a mnohé části (oblasti) JMK jsou zasaženy nadlimitními 
hodnotami imisí, správní orgán selhává ve své činnosti, když nepodal žádné stanovisko ani nepožadoval 
přijeti konkrétních opatření i s ohledem na Program ke zlepšení kvality ovzduší, který má JMK zpracován
a na oblasti zařazené do OZKO.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

Ze zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, vyplývá jednoznačná kompetence Ministerstva životního prostředí k vydání stanoviska k územně 
plánovací dokumentaci v průběhu jejího zpracování. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje nicméně jako orgán ochrany ovzduší uplatňoval své ústní připomínky
v průběhu zpracování návrhu ZÚR JMK a poskytl všechny koncepční materiály, které má ve své územní 
působnosti z hlediska ovzduší zpracovány (program zlepšení kvality ovzduší, program snižování emisí) a jiné 
oborové materiály (generální rozptylová studie JMK). 

39. námitka „Upozorňujeme na nesoulad 2. Návrhu ZÚR JMK s výsledkem analýzy URÚ pro ÚAP JMK, který 
upozorňuje na limity území vytyčené v ÚAP a porušení těchto limitů 2. Návrhem ZÚR JMK a žádáme, aby 
nesoulad a porušování limitů bylo v 2. Návrhu ZÚR JMK odstraněno.“ a 40. námitka „A to konkrétně: 
Navrhované záměry jsou v rozporu s limity území vytyčenými v ÚAP JMK – limity pro ochranu ZPF (plocha 
PZR1 je situována výhradně na plochách půdy s I. tř. ochrany ZPF.)“, se zamítají.

Odůvodnění: 

S ohledem na text námitek č. 39 a č. 40 jsou obě vypořádány společně:

ZÚR JMK prověřily řešení návrhových ploch smíšených výrobních PZ1, PZ2 a PZ3. Návrhová plocha PZ3, byla 
po projednáním ve smyslu § 37 stavebního zákona na základě dohody s Ministerstvem životního prostředí 
převedena do územní rezervy PZR1. V rámci řešení ZÚR JMK byly zohledněny i ÚAP JMK, které jsou jedním
z územně plánovacích podkladů pro účel zpracování ZÚR JMK dle přílohy č. 2 Zadání ZÚR JMK. Na základě 
společného jednání ve smyslu § 37 stavebního zákona bylo dohodnuto s Ministerstvem životního prostředí 
– dotčeným orgánem v oblasti ochrany ZPF, že plochy PZ1 a PZ2 se nezmění, v souvislosti s plochou PZ3 
bylo dohodnuto: „Plocha pro záměr PZ3 CTPark Brno South, Šlapanice bude v rámci úpravy 2. Návrhu ZÚR 
JMK vymezena formou územní rezervy“. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že ochrana ZPF byla v ZÚR 
JMK zohledněna dostatečně v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu č.j. JMK 13025/2011, ze dne 
27.01.2011. K problematice smíšených ploch výrobních v ZÚR JMK lze dále dodat, že v souvislosti
s námitkou Statutárního města Brna, po veřejném projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 39 stavebního 
zákona, bude plocha PZ2 převedena do územní rezervy. 

41. námitka „Stejně tak s limity území pro rekreaci – navrhované záměry zásadním způsobem naruší 
Krajinnou památkovou zónu Slavkovské bojiště, zvláště při pohledu z Mohyly míru by se nabídl pohled na 
rozlehlé výrobní plochy a čtyřproudovou dopravní stavbu Jihovýchodní tangenty.“ a 42. námitka „Namítáme 
hrozící významný zásah do krajinného rázu. Ustanoveni § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny (v platném znění) stanoví zásady ochrany krajinného rázu. Konkrétně zásahy do krajinného rázu, 
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zejména umisťováni a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy
v krajině. Nově výrobní plocha by znemožnila pohledy do krajiny, a to zejména na dominantu Pavlovských 
vrchů, Mohylu míru. Stejně jako pohled na čtyřproudovou JVT znehodnotí výhled na krajinnou památkovou 
zónu Slavkovské bojiště. Podle Evropské úmluvy o krajině, rok 2000 se ČR zavazuje v čl. 5a právně „uznat 
krajinu jako základní složku prostředí, v němž obyvatelé žijí, jako výraz rozmanitosti jejich společného 
kulturního a přírodního dědictví a základ jejich identity" a dále v čl. 5 d Úmluvy „začlenit krajinu do svých 
politik územního a urbánního plánování." Naplánováním rozsáhlých, nestrukturovaných a neoddělených
výrobních ploch o stovkách hektarů a rozsáhlých dopravních staveb zásadně změní krajinu Šlapanic, Tuřan
i Chrlic. Požadujeme, aby 2. Návrh ZÚR JMK toto vzal v úvahu a upravil dané záměry v souladu s výše 
uvedeným.“, se zamítají.

Odůvodnění: 

S ohledem na text obou námitek (námitka k estetickému hledisku a k narušení krajinného rázu), bude 
rozhodnutí o obou námitkách odůvodněno společně, a to následovně:

Záměry zapracované do 2. Návrhu ZÚR JMK byly prověřeny z hlediska územně plánovacího, z hlediska vlivů 
na životní prostředí včetně veřejného zdraví a z hlediska jejich vlivů na udržitelný rozvoj území v rámci 
podrobnosti, kterou umožňuje stavební zákon v případě zásad územního rozvoje – tj. vymezení ploch
a koridorů nadmístního významu a případně územních rezerv pro koordinaci územně plánovací činnosti 
dotčených obcí. Pro záměry jsou v ZÚR JMK specifikovány požadavky na uspořádání a využití území a úkoly 
pro územní plánování zpřesněním v územním plánu. V rámci zásad územního rozvoje nelze předjímat 
negativní estetické dopady záměrů či územních rezerv na krajinu a území, neboť estetické hledisko může 
být zohledněno až na základě detailnějšího prověření a zpřesnění ploch a koridorů, a to v územním plánu 
obce, ale především až následně v podrobnějších stupních územně plánovací a projektové dokumentace, 
případně až v povolovacích řízeních (územní řízením stavební řízení), neboť námitkou požadovaná řešení 
estetické stránky a krajinného rázu záměrů v tomto případě není předmětem řešení zásad územního 
rozvoje ve smyslu stavebního zákona. 

Přes KPZ Slavkovské bojiště je ve 2. Návrhu ZÚR JMK navržen koridor územní rezervy JVT jako kapacitní 
(nekategorizované) spojení. Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanoví zejména 
základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory 
nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití. Dále dle § 36 stavebního zákona zásady 
územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich 
dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované 
budoucí využití, tzv. „územní rezervy“. Ve smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ jsou
v článku (189) textové části uvedeny požadavky na uspořádání a využití území – vytvořit podmínky pro 
územní rezervy ploch a koridorů s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí 
být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Z výše 
uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK není vymezován koridor pro realizaci záměru silnice – JVT (na 
základě kterého by mohlo dojít k realizaci stavby komunikace), ale je vymezována pouze územní rezerva 
jako ochrana území před tím, aby zde byly realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí 
využití pro silnici. Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné 
upřesnění koridoru územní rezervy pro silniční dopravu, nikoliv příprava realizace stavby. Dle článku (189) –
úkoly pro území plánování textové části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být při prověřování možnosti budoucího 
využití územní rezervy podmínky minimalizace vlivů na obytnou funkci a minimalizace střetů s limity využití 
území zohledněny. Z uvedeného vyplývá, že 2. Návrhem ZÚR JMK není přes KPZ Bojiště bitvy u Slavkova 
navržena žádná dálnice ani vysokorychlostní komunikace. 

K výše uvedenému lze dodat, že vlastní stavba resp. realizace jednotlivých záměrů musí být prověřena
v rámci procesu EIA v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů a realizace je možná pouze v případě dodržení všech zákonem stanovených 
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hygienických limitů (imisní a hlukové limity). Součástí SEA je Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen 
HIA). HIA je nedílná součást SEA. Dále lze odkázat na kap. A.6 SEA „Hodnocení variantně navrhovaných 
záměrů“ SEA. Z metodického postupu a následně provedených hodnocení vyplývá, že v ZÚR JMK byl sociální
a environmentální pilíř zohledněn.

Námitky zástupce veřejnosti J. Š.(K081)

Námitky zástupce veřejnosti J. Š., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, byly zaevidovány na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 54137/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ.

Předmětné podání zástupce veřejnosti J. Š. bylo vyhodnoceno jako námitky splňující podmínky stanovené v 
§ 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupci veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené.

Z hlediska věcného obsahu bylo v předmětném podání formulováno celkem 19 samostatných námitek. 
Jednotlivé námitky byly vypořádány následovně:

1. námitka „Obec Jiříkovice by byla vážně poškozena předloženým návrhem ZÚR JMK. Tento návrh je
v rozporu se základními cíli územního plánování, jak jsou definovány ve stavebním zákoně.“, se zamítá.

Odůvodnění: 

S ohledem na to, že podatel neodůvodňuje námitku věcnou argumentací, lze na ni jen obtížně reagovat. Lze 
konstatovat, že ZÚR JMK zpracovávaly autorizované osoby s v souladu se stavebním zákonem. Správnost 
hodnocení SEA a HIA podporuje skutečnost, že zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba
a dokumentace HIA je součástí dokumentace SEA. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

2. námitka „Zvlášť důrazně protestujeme proti záměru ZÚR JMK tzv. „Tangentám“, požadujeme jejich úplné 
vypuštění ze ZÚR JMK.“, se zamítá.

Odůvodnění:

V ZÚR JMK prověřené a vymezené koridory Jihozápadní tangenty (dále jen JZT), Jižní tangenty (dále jen JT)
a Jihovýchodní tangenty (dále jen JVT), napadené podatelem, jsou dlouhodobými záměry, které prověřila 
řada územně plánovacích podkladů, zejména Generel dopravy Jihomoravského kraje, Územní prognóza 
Jihomoravského kraje, Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, Územní studie aglomeračních 
vazeb města Brna, Územní studie rozvojových zón letiště Brno – Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice, 
Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje a Studie jihovýchodních tangent města 
Brna. 

JZT a JT jsou součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol pro 
územní plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit územní 
podmínky pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti s rozvojem 
komerční zóny Brno-jih“. 



627

Nutnost řešení silniční sítě jižně dálnice D1 byla vyvolána rozvojem města Brna jižním směrem, zejména 
výstavbou komerčních zón v území. Z hlediska řešení silniční sítě města Brna a okolí (území Brněnské 
aglomerace) je podstatné respektování systému třístupňové ochrany území, zejména zastavěných území, 
před tranzitní dopravou.

ZÚR JMK řeší zajištění ochranného dopravního systému v území jižně dálnice D1 doplněním tangent
k městu Brnu, a to JZT, JT, které představují propojení dálnic D1 a D2 ve směru západ – jih a zároveň 
zkapacitnění dálnice D1 rozšířením na šestipruhové uspořádání v úseku Kývalka – Holubice. Na jižní 
tangentu v MÚK JT – D2 může navázat Jihovýchodní tangenta. 

Koridor JZT prochází mezi MÚK Bosonohy a MÚK Modřice a funguje jako dopravní propojení dálnice D1 (ze 
směru Praha Brno) a navrhované rychlostní silnici R43 (ze směru Moravská Třebová – Brno) se silnicí R52 
(která zkvalitní dopravní tah Brno Vídeň). Významný je navazující koridor JT v úseku JZT - D2 propojující 
silnici R52 s dálnicí D2. Navazující koridor JVT v úseku dálnice D2 – dálnice D1. 

S ohledem na to, že JZT je navrhována jako silnice rychlostní, JT jako silnice I. třídy a JVT jako silnice II. třídy
a v části jako územní rezerva nekategorizované komunikace, každá tato silnice plní jinou funkci a tuto svoji 
funkci plní i sama o sobě. JT (bez ohledu na JVT a JZT) tvoří jako spojnice D2 a R52 náhradu dálkovou 
dopravou přetížené silnice II/152, JVT v návrhovém úseku bez ohledu na JT a JZT napojuje oblast Tuřan na 
dálnici D2. Samostatnou funkci každé z tangent potvrzuje i odbor dopravy KrÚ JMK (dále jen OD) jako 
dotčený orgán ve svém stanovisku k námitkám podaným ve smyslu § 39 stavebního zákona evidovaným 
pod č.j. JMK 62304/2011, ze dne 04.05.2011, ve kterém uvádí: „JT a JVT ovlivňují řešení silnic II. a III. třídy
v aglomeraci a není ani relevantní, ani žádoucí je vázat na realizaci JZT“. 

Reálnost variant byla detailně prověřena v Územní studii oblasti Jihozápadně města Brna (uvedená studie 
prověřila celkem 9 variant JZT + variantu nulovou). ZÚR JMK prověřily vlivy variant JZT na životní prostředí 
(dokumentace SEA) a na veřejné zdraví (dokumentace HIA). Dokumentaci zpracovávaly autorizované osoby
s autorizací vydanou ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. a zákona č. 114/2002 Sb., resp. osvědčením odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejně zdraví. Varianty koridoru JZT byly v ZÚR JMK 
vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí a z hlediska veřejného zdraví a také z hledisek 
vytvářejících synergický efekt tzv. „udržitelnosti rozvoje území“ (ve smyslu stavebního zákona, přílohy ke 
stavebnímu zákonu a prováděcích vyhlášek a jejich příloh a předpisů souvisejících). 

ZÚR JMK prověřily koridor JZT jako významnou část dopravního systému jižně dálnice D1. Tento poznatek 
byl potvrzen stanoviskem Ministerstva dopravy jako dotčeného orgánu, ve stanovisku č.j.141/20111-910-
UPR/2-Ma ze dne 06.05.20111 k námitkám a připomínkám. 

ZÚR JMK prověřily záměr JZT ve třech variantách rychlostní čtyřpruhové silnice, včetně MÚK a všech 
souvisejících staveb, a to ve variantě:

- „nulové“ - jako koridor Brno (D1) – Rajhrad (R52), ve které dochází k přenesení silnice R52 do silnice 
I/52 a ulice Vídeňské na území města Brna, 

- ve variantě „Modřické“ jako koridor v úseku Troubsko (D1) – Rajhrad (R52), 

- ve variantě „Želešické“, jako koridor Troubsko (D1) – Syrovice (R52). 

Bylo prověřeno, že „nulová“ varianta je na základě prověření v ZÚR JMK nereálná s ohledem na dopady do 
území, neboť předpokládá úpravu silnice I. třídy (I/52) na rychlostní silnici v ulici Vídeňské. Tím vyvolává 
změny v dopravní obslužnosti a zatížení okolních obcí a městských částí silniční dopravou, vyvolává potřebu 
realizace nové technické a dopravní infrastruktury především z důvodu nutnosti dodržení parametrů 
závazných pro rychlostní silnici (např. zrušení silničních kolektorů v ulici Vídeňské, nové komunikace a nové 
tramvajové trati, znemožnění realizace MÚK Moravanská umožňující obsluhu rozsáhlého přilehlého území) 
apod. Důvodem odmítnutí „nulové varianty je rovněž další zvýšení emisní a hlukové zátěže z dopravy
v dotčeném území podél stávajících komunikací (dálnice D1 + ul. Vídeňská). 
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Varianta „Modřická“ a varianta „Želešická“ vycházejí z hlediska výhodnosti po porovnání v zásadě podobně, 
avšak varianta Modřická má některé výhodnější parametry (dává vyšší dopravní účinnost, je kratší, 
ovlivňuje obytná území v menší míře a chová se šetrněji ke stabilizovaným lokalitám přírodního 
charakteru…), proto byla doporučena jako nejvýhodnější a je součástí ZÚR JMK v invariantním návrhu. 

ZÚR JMK zahrnuje koridory JZT (ve variantě Modřické) a koridor JT v šíři 600 m. Ve smyslu § 43 odst. 3 
stavebního zákona územní plán zpřesní vlastní trasu tangenty v rámci koridoru stanoveného ZÚR JMK. 

ZÚR JMK stanovují pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru JZT Troubsko (D1/R43) –
Rajhrad (R52) požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území a úkoly pro územní plánování v kap. Dv bodech (65) a (66), pro plánování a usměrňování územního 
rozvoje v úseku JT Modřice (JZT) – Chrlice (D2) požadavky na uspořádání a využití území, kritéria
a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování v kap. Dv bodech (67) a (68).

Jihovýchodní tangenta je ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezena jako dva na sebe navazující koridory: koridor D12 
čtyřpruhové silnice II. třídy Jihovýchodní tangenty Chrlice (D2) – Šlapanice a koridor DR4 kapacitní 
(nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná. Návrhem komunikace je sledováno posílení 
kapacitního propojení a obsluhy dynamicky se rozvíjejícího jihovýchodního segmentu rozvojové oblasti OB3 
Brno v návaznosti na JT a JZT, dálnici D2 a radiální komunikační síť Brna, především silnici II/380
a navrhovanou přeložku silnice II/417 Brno, Slatina – Šlapanice. Toto se vztahuje zejména k úseku Chrlice –
Šlapanice, který je ve 2. Návrhu ZÚR JMK vymezen jako návrhový koridor čtyřpruhové silnice s možností 
realizace v polovičním profilu. Na základě námitek města Brna a zástupců veřejnosti směřujících proti 
vymezení výrobních smíšených ploch (zejména proti ploše PZ2), byla plocha PZ2 přeřazena mezi plochy 
územních rezerv (ve smyslu § 36 stavebního zákona budou prověřeny možnosti jejího využití, dosavadní 
využití nebude měněno způsobem, který by znemožnil prověřované budoucí využití). S ohledem na změnu 
podmínek ve využití území bylo projektantem prověřeno dopravní řešení v prostoru jihovýchodně od Brna, 
zejména z hlediska potřebnosti tangenciálního propojení ve směru Želešice – Chrlice – Tuřany – Šlapanice. 
Určující roli pro rozhodování o etapizaci rozvoje silniční sítě v tomto segmentu po převedení navrhované 
plochy smíšené výrobní PZ2 do územní rezervy budou sehrávat přepravní vztahy vedené radiálně po 
silnicích II/380 a III/15283 k dálnici D1 a k městu Brnu a výše uvedený tangenciální směr. Zkvalitnění 
silničního spojení Tuřany – Brno, Slatina s obchvatem Tuřan (záměr D41) zásadním způsobem zatraktivní 
dopravní vazby a komunikační spojení tohoto prostoru na dálnici D1 a město Brno. To přirozeně vyvolá
i nárůst dopravy v tangenciálním spojení od dálnice D2 a navrhované jižní tangenty směrem na Tuřany, 
který stávající silnice III. třídy není v současné podobě schopná přenést. Protože dle posouzení výhledového 
dopravního zatížení dle modelu silniční dopravy je v trase koridoru D12 Chrlice (D2) – Šlapanice patrný
v prostoru křižovatky se silnicí II/380 skokový pokles dopravy, je jako návrhový v ZÚR JMK ponechán pouze 
úsek Chrlice (MÚK-D2) – Tuřany (MÚK-II/380), navazující úsek JVT Tuřany – Tvarožná je celý převeden do 
územní rezervy DR4. Návrhový koridor D41 II/380 Tuřany, obchvat je s drobnou úpravou ponechán. 
Parametry komunikace, pro kterou bude vymezena územní rezerva, budou prověřeny v souvislosti
s prověřením územní rezervy pro výrobní smíšené plochy v Tuřanech a Šlapanicích.

Dalším cílem JVT je vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění obsluhy území a návaznost na nižší silniční 
infrastrukturu, což se týká zejména koridoru DR4. Výrobní zóny v jižním a jihovýchodním sektoru Brna a ve 
Šlapanicích budou zdrojem pracovních příležitostí. Vzhledem k dostatku ploch vymezených v územních 
plánech jednotlivých obcí jihovýchodně od Brna pro rozvoj bydlení a relativně krátkým dojezdovým 
vzdálenostem na plánovaná pracoviště přinese rozvoj výrobních zón určitě také rozvoj bydlení. A jedním
z limitujících faktorů pro rozvoj tohoto dynamicky se rozvíjejícího území bude zabezpečení kapacitního 
dopravního napojení. Veškeré stávající krajské silnice procházejí přes centra jednotlivých sídel a zvýšení 
dopravy by přineslo komplikace. Aby mohl být plně využit potenciál tohoto území, je nutno v předstihu řešit 
otázky dopravy. Jedním z prvních kroků je vymezení koridoru území rezervy DR4, který bude sloužit jako 
základ pro nižší silniční infrastrukturu s konečným cílem zabezpečení kvalitní obsluhy území.
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Návrh koridoru JVT vychází ze „Studie jihovýchodních tangent města Brna“ (PK Ossendorf s.r.o., Brno, 
2001). Touto studií bylo v území prověřeno 8 variant, dále sledovaná zůstala varianta označená G. Studií 
byly původně vyhledávány trasy vedení rychlostní silnice. V 2. Návrhu ZÚR JMK má však JVT jiné cíle, má 
plnit zejména funkci obslužnou pro nově plánované rozvojové plochy a v delším časovém horizontu 
zabezpečit kvalitní napojení nižší dopravní infrastruktury a odlehčit dopravě v jednotlivých obcích. 
V žádném případě JVT nemá sloužit k zajištění tranzitní dopravy ve směru sever – jih, pro dopravu ve směru 
od Olomouce směrem jižním je v ZÚR JMK vymezen koridor rychlostní silnice R55, případně pro tranzit 
bude sloužit rozšířená dálnice D1. 

ZÚR JMK stanovují pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihovýchodní tangenty D12 
požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly 
pro územní plánování v bodech (69) a (70). 

Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 
požadavky na jejich využití. Dále dle § 36 stavebního zákona zásady územního rozvoje mohou vymezit 
plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno 
způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití, tzv. „územní rezervy“. Ve
smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ jsou v článku (189) textové části uvedeny požadavky 
na uspořádání a využití území – vytvořit podmínky pro územní rezervy ploch a koridorů s cílem prověřit 
možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo 
podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Z výše uvedeného vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK není 
vymezován koridor pro realizaci záměru silnice – JVT (na základě kterého by mohlo dojít k realizaci stavby 
komunikace), ale je vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, aby zde byly 
realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro silnici. Úkolem pro územní 
plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné upřesnění koridoru územní rezervy pro 
silniční dopravu, nikoliv příprava realizace stavby. Dle článku (189) – úkoly pro území plánování textové 
části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být při prověřování možnosti budoucího využití územní rezervy podmínky 
minimalizace vlivů na obytnou funkci a minimalizace střetů s limity využití území zohledněny.

3. námitka „Tangenty jsou umísťovány do prostoru, kde jsou dlouhodobě překračovány zákonné limity 
prašnosti (upozorňují na data ze stanice ČHMÚ Brno – Tuřany…) …Naopak je protizákonné navrhovat
v územním plánování nové velké zdroje znečištění.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k tangentám je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení 
variantně navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA (začátek str. 217).

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části HIA jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá jako nástrojů hodnocení zdravotního rizika, kterými jsou odhad 
expozice, charakterizace rizika atd.. V žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí 
být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno v kap. 4.4.7. „Tangenty v oblasti jižně od Brna“ (str. 88) 
dokumentace HIA.
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Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK - viz články (66), (68) a (70) textové části 
návrhu ZÚR JMK. 

KHS ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19450/2011, ze dne 09.05.2011 k dané problematice uvedla následující:

„Problematikou stávající zátěže se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné správy.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a 
zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí,
z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro 
budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. 
ZÚR JMK podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a o 
jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu; v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat, jaká bude úroveň kvality ovzduší v době projednávání realizace záměru
a záměrů souvisejících, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době jejich realizace.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

Z výše uvedeného je zřejmé, že KHS JMK jako dotčený orgán na úseku veřejného zdraví nepožaduje 
jednoznačné vyvození závěrů k jednotlivým lokalitám (protože dostupné podklady neumožnily v době 
zpracování zátěž přesně kvantifikovat) a souhlasí s řešením 2. Návrhu ZÚR JMK.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (znečištění 
ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR.

4. námitka „Řešení dopravní infrastruktury s pomocí tangent je neodůvodněné a nesprávné. Je dobře Zvlášť 
důrazně protestují proti záměru ZÚR JMK tzv. „Tangentám“, požadují jejich úplné vypuštění ze ZÚR JMK.“, se 
zamítá.

Odůvodnění:

JZT, JT i JVT jsou součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol pro 
územní plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit územní 
podmínky pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti s rozvojem 
komerční zóny Brno-jih“. 
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Nutnost řešení silniční sítě jižně dálnice D1 byla vyvolána rozvojem města Brna jižním směrem, zejména 
výstavbou komerčních zón v území. Z hlediska řešení silniční sítě města Brna a okolí (území Brněnské 
aglomerace) je podstatné respektování systému třístupňové ochrany území, zejména zastavěných území, 
před tranzitní dopravou.

K tvrzení podatele, že řešení dopravní infrastruktury s pomocí tangent je neodůvodněné a nesprávné lze 
konstatovat, že předmětné tangenty byly v ZÚR JMK prověřeny na základě již dříve zpracovaných územně 
plánovacích podkladů a modelování dopravy – viz námitka č. 1. Závěry uvedených podkladů zpracovaných
v podrobnějším měřítku, než zásady územního rozvoje, potvrdily výhodnost řešení silniční sítě jižně dálnice 
D1 s tangentami. 

Ke konstatování, že a tangenty má být převedena doprava z dálnice D1, je nutno uvést, že 2. Návrhem ZÚR 
JMK není toto řešení sledováno a z textové části ani z odůvodnění nevyplývá. Jednoznačné stanovisko k této 
námitce zaujal dotčený orgán - OD, který ve svém stanovisku k námitkám č.j. JMK 62304/2011, ze dne 
04.05.2011 uvádí: V mnoha podáních se objevuje překroucená informace, že (parafrázováno:) "podle 
prvního Zadání ZUR má být na tangenty převedena doprava z dálnice D1". Z tohoto postulátu pak vychází 
argumentace proti návrhu tangent. Pravdou je, že první návrh ZUR uvádí (cit:) "V návrhu ZÚR prověřit 
variantu převedení dálnice D1 do stopy tzv. Jihovýchodní a jihozápadní tangenty města Brna (dále jen JZT
a JVT, vymezených v Generelu dopravy JMK". Nejedná se tedy o pokyn k uváděnému řešení, ale k prověření 
varianty. První návrh ZÚR ovšem tuto variantu neobsahuje, JVT navrhuje jako kombinaci silnice I. , II. tř.
a územní rezervy. V roce 2009 bylo projednáno druhé zadání ZUR, které již neobsahuje ani požadavek na 
prověření "převedení dopravy z dálnice na tangenty" jako varianty. Druhý návrh ZÚR JVT navrhuje jako 
kombinaci silnice II. tř. a územní rezervy. Převádění dopravy z dálnice na silnici II. tř. není přípustné, neboť 
silnice plní jinou funkci a lze u ní předpokládat stavební stav této funkci odpovídající (nevztahuje se na 
objížďky). Argumenty vycházející z tvrzení, že na JVT má být převedena doprava z dálnice D1, jsou tak 
irelevantní a KrÚ JMK OD se jimi nezabýval; v případě převedení dopravy z dálnice by ani nebyl dotčeným
orgánem ve věci části JVT. 

Z výše uvedeného také jednoznačně plyne, že tvrzení některých připomínek (paraf:) "JT je bez výstavby JZT 
naprosto bezúčelná, stejně tak JVT" není relevantní. JZT je navrhována jako silnice rychlostní, JT jako silnice 
I. tř. a JVT jako silnice II. tř. a v části jen jako územní rezerva nekategorizované komunikace. Každá tato 
silnice plní jinou funkci a tuto svoji funkci plní i sama o sobě. JT (bez ohledu na JVT a JZT) tvoří jako spojnice 
D2 a R52 náhradu dálkovou dopravou přetížené silnice II/152, JVT v návrhovém úseku bez ohledu na JT a JZT 
napojuje Šlapanice na II/380 a D2. JT a JVT ovlivňují řešení silnic II. a III. tř. v aglomeraci a není ani relevantní 
ani žádoucí je vázat na realizaci JZT. Faktem pouze je, že každá z komunikací přispěje ke zkvalitnění silniční 
sítě a ta bude nejlépe fungovat, bude-li kompletní - tedy při realizaci všech tří tangent. Na základě 
odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK a výše uvedeného stanoviska OD nelze námitce vyhovět a tangenty budou
v ZÚR JMK ponechány.

5. námitka „V oblasti mezi tangentami vznikl jen několikakilometrový pás území s řadou obcí, které by se tak 
dostaly do pasti a bylo by nevyhnutelné, že by tyto obce sloužící čistému bydlení se postupně přetvořily do 
oblasti průmyslové výroby, logistických center atd. Tento postup je v rozporu s principy územního 
plánování.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Zásady územního rozvoje vymezují koridory JZT, JT a JVT jako záměry nadmístního významu, jejichž význam 
byl prověřen v ZÚR JMK na základě již dříve zpracovaných územně plánovacích podkladů. ZÚR JMK vymezily 
na základě uvedeného prověření koridory a plochy ve smyslu § 18 odst. (2), který uvádí, že „Územní 
plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.“ 
Podatel v námitce uvádí, že do území, které je v současné době využito pro čisté bydlení, nelze vkládat nové 
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záměry pro aktivity, které nesouvisí s bydlením (příkladně a dopravní a výrobní záměry). Podatel v námitce 
vytváří vlastní scénář územního rozvoje obcí jižně dálnice D1, který však není v souladu s řešením ZÚR JMK. 
Jedná se o spekulace a domněnky podatele, které nejsou odůvodněny. K uvedenému lze doplnit, že 
podatelem uvedené plochy výroby a plochy pro logistiku nejsou v ZÚR JMK zapracovány jako záměry 
nadmístního významu. Plochy místního významu řeší územní plán, který musí výše zmíněný § 18 odst. (2), 
přičemž řešení záměrů místního významu v územním plánu je v kompetenci obcí. 

JZT, JT i JVT jsou součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol pro 
územní plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit územní 
podmínky pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti s rozvojem 
komerční zóny Brno-jih“. Tento úkol byl v ZÚR JMK rozpracován, přičemž funkce jednotlivých tangent je 
zřetelná z předcházející námitky. Zástupcem veřejnosti uváděné plochy průmyslové výroby a logistických 
center jsou jako plochy nadmístního významu v ZÚR JMK navrhovány pouze v prostoru Tuřany, Černovice 
Šlapanice jako plochy smíšené výrobní PZ1, PZ2 a PZR1; vymezování ploch místního významu není úkolem 
ZÚR JMK a musí být řešeno v územních plánech jednotlivých obcí (včetně případných dopadů na udržitelný 
rozvoj území). Pokud se týká ploch PZ1, PZ2 aPZR1, jsou tyto navrhovány v území s kumulací záměrů 
Šlapanicko. V závěrech HIA v kap. 5 je k problematice takových lokalit konstatováno následující: „V těchto 
lokalitách je nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů
a následně pak i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto resortního 
podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde 
nutno podmínit součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví“. Z citovaného textu je zřejmé, že 
hodnocení HIA požaduje zpracovat podrobnou studii (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž 
při realizaci všech záměrů. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze 
předpokládá, že by měla být zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, 
protože případná nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. 
Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je tedy posouzení očekávané zátěže při realizaci všech 
záměrů na základě podrobné studie jako resortního podkladu. Tato podmínka bude projektantem 
zohledněna a doplněna do 2. Návrhu ZÚR JMK u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných 
záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK 
se tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit 
územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného 
podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž 
mu její zpracování stanoví ZÚR JMK.

Dodáváme, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň 
hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době realizace jednotlivých 
záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

6. námitka „Z hlediska tranzitní dopravy je třeba posuzovat alternativní řešení, kdy doprava není zavlékána 
do Brněnské aglomerace a na JV tangentu. Toto řešení je v souladu s PÚR, musí být posouzeno v rámci 
pořizování ZÚR, je to řešení po trase rychlostní komunikace R55 až po hranice s Rakouskem.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Součástí dokumentace „Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK“ bylo vyhodnocení alternativních 
koncepčních variant silničního spojení Brno – Vídeň (ve třech variantách) a rovněž v širších souvislostech
v relaci severní Morava – Wien; toto bylo zohledněno v návrhu dopravní infrastruktury, promítnutém v ZÚR 
JMK (kap. C.4.1.1 Silniční doprava, od str. 27 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK). 

KrÚ JMK konstatuje, že propojení ČR s Rakouskou republikou je veřejným zájmem, který musí deklarovat 
stát, a to v tomto případě prostřednictvím PÚR ČR 2008. PÚR ČR 2008 je nástrojem územního plánování
a určuje požadavky a rámce pro konkretizaci ve stavebním zákoně obecně uváděných úkolů územního 
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plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Z uvedeného vyplývá, že KrÚ JMK 
při posuzování 2. Návrhu ZÚR JMK musí postupovat v souladu jak s PÚR ČR 2008.

PÚR ČR 2008 v odstavci (106) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor pro 
rychlostní silnici R52 v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko (E461). Důvodem jeho vymezení 
je zkvalitnění silničního propojení Brno – Vídeň. Vazba na rakouskou silniční síť. Součást TEN-T. Koridor pro 
tuto rychlostní silnici je již přímo vymezen v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko bez 
jakýchkoliv úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady. 

Dále PÚR ČR 2008 v odstavci (109) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezuje koridor 
pro rychlostní silnici R55 v úseku Olomouc – Přerov a dále Napajedla – Uherské Hradiště – Hodonín –
Břeclav – hranice ČR (- Wien). Důvodem je zajištění kvalitativně vyšší úrovně obsluhy území s vysokou 
koncentrací sídel a obyvatel. Součást TEN-T. Úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady je 
prověřit proveditelnost rozvojového záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. 

V PÚR ČR 2008 jsou tak vymezeny koridory pro dva samostatné záměry – rychlostní silnici R52 a rychlostní 
silnici R55, včetně prověření záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. PÚR ČR 2008 tedy stanovila spojení 
JMK, potažmo severní Moravy, s Vídní s použitím jak R52, tak R55. Požadavek na porovnání různých 
koncepčních variant silničního spojení Brna s Vídní není v PÚR ČR 2008 stanoven. Je třeba připomenout, že 
ZÚR dle § 36 odst. 3 stavebního zákona zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s PÚR 
ČR, která koordinuje tvorbu a aktualizaci ZÚR. Zásady se nemohou odchýlit od řešení závazně stanoveného 
PÚR ČR (§ 31 odst. 4 stavebního zákona). Dokládá to i ustanovení § 39 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém 
je výslovně uvedeno, že ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto 
při schválení PÚR, se nepřihlíží.

V souvislosti s úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní orgány v článku (109) PÚR ČR 2008 lze 
aplikovat rozsudek NSS č.j. 8 Ao 5/2010 – 149 ze dne 24. února 2011 v bodě [79], kde soud došel k závěru, 
že se jedná o úkol pro ústřední správní úřad, který opatří relevantní územně plánovací podklady. Teprve 
kladným výsledkem takového prověření by vznikl podklad, který by při další aktualizaci PÚR ČR již umožnil 
uložit konkrétní úkol orgánům územního plánování. 

ZÚR JMK prověřovali jak záměr R52, a to ve dvou variantách, tak záměr R55 v úseku Břeclav – st. hranice ve 
třech variantách. Varianty rychlostní silnice R52 a R55 byly posouzeny a vyhodnoceny z hlediska dopravně 
inženýrských kritérií, předpokládaného vlivu na veřejné zdraví a složky životního prostředí (pozn. u všech 
variant v úseku R55 Břeclav – st. hranice byl konstatován významný negativní vliv na lokality Natura 2000). 
Při vyhodnocování variant bylo postupováno v souladu se stavebním zákona, což dokládá textová část 
vyhodnocení SEA zejména v kap. A.6, textová část Odůvodnění, kap. C.4.1.1 Silniční doprava, str. 49 a 59
a textová část HIA na str. 100 a 113.

V roce 2008 Ministerstvo dopravy nechalo zpracovat „Komparativní studii R52 Pohořelice – Mikulov –
hranice ČR/Rakousko a R55 Břeclav (D2) – hranice ČR/Rakousko“, která porovnala dopravní, ekonomické
a ekologické parametry variant kapacitního spojení Brno – Vídeň. Na základě této studie byla jako 
nejvhodnější varianta trasy doporučena k realizaci varianta R52 Pohořelice – Mikulov – hranice 
ČR/Rakousko, stejně jako ve 2. Návrhu ZÚR JMK. 

Je nutno oponovat zástupci veřejnosti v tom, že bude „zavlékána doprava na JVT“. Jak je zřejmé
z odůvodnění 1. námitky i z odůvodnění 3. námitky, úkolem JVT není převádění tranzitní dopravy, ale 
obsluha území východě od Brna (ze směru od Šlapanic) a napojení této dopravy na silnici II/380 a dálnici D2. 
Navíc převádění dopravy z dálnice na silnici II. tř. (tak je JVT v ZÚR JMK navrhována) není přípustné, neboť 
silnice II. třídy plní jinou funkci.

7. námitka „Z hlediska tranzitní dopravy je třeba posuzovat alternativní řešení, kdy doprava není zavlékána 
do brněnské aglomerace a na JV tangentu. Toto řešení je v souladu s PÚR, musí být posouzeno v rámci 
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pořizování ZÚR, je to řešení po trase kapacitní komunikace S8, dle definice v PÚR, které musí být posouzeno
v procesu pořizování v ZÚR JMK.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Trasa silnice I/38 (dle PÚR ČR 2008 koridor kapacitní silnice S8) je prověřena a v ZÚR JMK pojmenována jako 
silnice I/38 dle bodu (57). ZÚR JMK zpřesňují koridor kapacitní silnice S8 Havlíčkův Brod – Jihlava – Znojmo –
Hatě – hranice ČR/Rakousko (Wien), vymezený v PÚR ČR 2008, vymezením koridoru D7 přeložky silnice I. 
třídy I/38 Blížkovice (hranice kraje)- Znojmo – Hatě – hranice ČR/Rakousko. Dopravní řešení požadované 
zástupcem veřejnosti je v ZÚR JMK prověřeno a zpřesněno, námitku považujeme za irelevantní.

8. námitka „Není přípustné zavlékat komunikace transevropské silniční sítě TEN-T do hustě osídlených 
oblastí. Závazná legislativa odkazuje na „aglomerace“. Oficiální český překlad odkazuje na hlavní sídelní 
útvary. i obce v těsné blízkosti Brna jsou součástí brněnské aglomerace, jsou tedy územím, kam nesmí být 
zaváděna síť TEN-T. Z návrhu tangent vyplývá, že tranzitní doprava by byla vedena po tangentách. Tangenty 
by měly funkci TEN-T, což je z hlediska hustoty osídlení a z hlediska brněnské aglomerace nepřípustné.“, se 
zamítá.

Odůvodnění:

JZT a JT jsou součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol pro 
územní plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit územní 
podmínky pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti s rozvojem 
komerční zóny Brno-jih“. 

Nutnost řešení silniční sítě jižně dálnice D1 byla vyvolána rozvojem města Brna jižním směrem, zejména 
výstavbou komerčních zón v území. Z hlediska řešení silniční sítě města Brna a okolí (území Brněnské 
aglomerace) je podstatné respektování systému třístupňové ochrany území, zejména zastavěných území, 
před tranzitní dopravou

ZÚR JMK řeší zajištění ochranného dopravního systému města Brna a okolí v území jižně dálnice D1 
doplněním tangent k městu Brnu, které představují propojení dálnic D1 a D2 ve směru západ – jih,
a zároveň řeší zkapacitnění dálnice D1 rozšířením na šestipruhové uspořádání v úseku Kývalka – Holubice. 
Na jižní tangentu v MÚK JT – D2 může navázat Jihovýchodní tangenta (koridor D12 a koridor DR4). 
Uvedenou funkci tangent potvrzuje Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku č.j.141/2011-910-UPR/2-Ma, 
ve kterém uvádí, že „JZT napomáhá lepšímu rozložení cílové a zdrojové dopravy ve městě Brně, neboť 
umožňuje přímé zpřístupnění jednotlivých městských částí a obcí jižně dálnice D1“. JT pak napomáhá 
odlehčení přetížených úseků a MÚK na D1 v úseku města Brna a zároveň odlehčení D2, který je zatížený
v důsledku blízkosti komerčních zón jižně Brna. 

Pokračování odůvodnění k této námitce, které se týká sítě TEN-T, je uvedeno z důvodu velké obsažnosti,
v odůvodnění následující námitky č. 9, neboť v této části je odůvodnění u obou námitek identické.

9. námitka „Podatel namítá proti megalomanským plánům Jihomoravského kraje, aby se Brno stalo 
křižovatkou evropských dopravních tranzitních cest, což je v rozporu s rozhodnutím Rady evropského 
parlamentu č. 1692/96, podle kterého transevropská silniční síť na svých koridorech má míjet hlavní sídelní 
útvary. Připravované ZÚR JMK zavádí do městských a příměstských sídelních útvarů dálnice, resp. rychlostní 
komunikace, aby v rámci vícestupňové ochrany sídelních útvarů před nadbytečnou dopravou, kterou tam 
sama zavedla, vydávala náklady na odstranění negativních vlivů dopravy. Navíc se nedaří stlačit hluk
z dálnic pod zákonné limity a z hlediska prašnosti neexistují účinná opatření, která by mohla garantovat 
snižování prašnosti (jemný prach PM10, PM2,5 a PMI“, se zamítá.
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Odůvodnění:

ZÚR JMK ve smyslu § 36 odst. 3 stavebního zákona ZÚR v nadmístních souvislostech zpřesňují a rozvíjejí cíle
a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje. Z tohoto zákonného rámce vychází 
pozice města Brna jako křižovatky dopravních cest, ZÚR JMK pouze zpřesňuje úkoly pro územní plánování 
vymezené v Politice územního rozvoje ČR 2008.

Pokud se týká rozporu ZÚR JMK s rozhodnutím Rady evropského parlamentu č. 1692/96 (dále jen „TEN-T“), 
podle kterého transevropská silniční síť na svých koridorech má míjet hlavní sídelní útvary, je nutno uvést 
následující:

PÚR v rámci tzv. „Republikových priorit“, konkrétně ve svém čl. 23, stanoví následující prioritu pro kapacitní 
silnice: „jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“. PÚR neobsahuje definici zde použitých pojmů „dostatečný 
odstup“ a „hlavní centrum osídlení“. Pro vyřešení tohoto výkladového problému nelze využít ani úpravu 
obsaženou v čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, protože zde byl použit jiný pojem „obchvaty hlavních městských 
center“ (angl.: „bypass the main urban centres“), kromě toho TEN-T také neobsahuje definici tohoto pojmu.

Další komplikaci tohoto výkladového problému působí nejednoznačná terminologie užívaná v oficiálním 
českém znění TEN-T, jak bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Výše již bylo zmíněno, že např. 
anglické znění TEN-T, čili rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, obsahuje pojem „bypass the main 
urban centres“, který byl ve svém doslovném překladu „obchvaty hlavních městských center“ použit
i v původním českém znění tohoto dokumentu. Dne 26.08.2006 však vyšlo „Zvláštní vydání Úředního 
věstníku Evropské unie v českém jazyce“ (Úř. věst. L233, 26.8.2006, s. 36-36(CS)), kterým byla původní 
formulace „obchvaty hlavních městských center“ použitá v českém znění čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, 
změněna na formulaci „míjejí hlavní sídelní útvary“. Tuto změněnou formulaci ve své judikatuře použil
i Nejvyšší správní soud např. v rozsudku č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008 nebo v rozsudku č.j. 6 Ao 
1/2011-74 ze dne 20.04.2011. Ani Nejvyšší správní soud však tento pojem nedefinoval. Platnost rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996 skončila dne 24.08.2010, přičemž ode dne 
25.08.2010 vstoupilo v platnost rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 661/2010/EU ze dne 
07.08.2010, vydané v Úředním věstníku Evropské unie dne 05.08.2010 (Úř. věst. L204, 5.8.2010, s. 1-129) 
(dále jen „přepracovaný TEN-T“). České znění tohoto „přepracovaného TEN-T“, vydané v Úředním věstníku 
Evropské unie, však nově ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b) znovu obsahuje formulaci „obchvaty hlavních 
městských center“.

Z obsahu výše citovaných rozsudků Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008
a č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011 vyplývá, že definování tohoto problematického pojmu se očekává 
od pořizovatele konkrétní územně plánovací dokumentace. Ve druhém ze zde citovaných rozsudků je totiž 
uvedeno i následující: Nejvyšší správní soud se domnívá, že posouzení souladu trasování silnice R43
s Politikou a s cit. rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady by mělo spíše náležet k procesu přijímání 
zásad územního rozvoje, jež mohou trasu silnice jako jediné vymezit. Bude též primárně na zvážení 
pořizovatele zásad, zda bude území obcí Drásov a Malhostovice považovat za „hlavní sídelní útvar“ ve 
smyslu cit. dokumentů.

Pojem „hlavní městské centrum“, jako jedna ze dvou výše zmiňovaných formulací, které byly použity
v českém znění TEN-T, a pojem „hlavní centrum osídlení“ použitý v PÚR, mají jeden společný prvek, který 
pro hledané osídlení nebo město vyjadřuje očekávaný charakter „centra“. Lze tedy dovodit, že v obou 
případech bylo těmito pojmy zamýšleno určit centra např. kultury, vzdělání, administrativy, politiky, 
obchodu, výroby a zaměstnanosti, což jsou charakteristiky, kterými lze přiléhavěji popsat např. město Brno, 
než např. obec Jiříkovice. Třetí pojem „hlavní sídelní útvar“, který je alternativně užívaný v českém znění 
TEN-T, je nezbytné uchopit za ten charakteristický znak, který mají všechny tři pojmy společný, a to je 
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očekávaná vlastnost „hlavního“, ať už se jedná o „hlavní městské centrum“, „hlavní centrum osídlení“ nebo 
„hlavní sídelní útvar“. Z výrazu „sídelní“ by bylo možné dovozovat očekávání charakteristiky sídel 
obyvatelstva, ale stejně tak i sídel významných institucí, jejichž příklady již byly výše vyjmenovány. Opět 
tedy lze dospět k závěru, že tato charakteristika je přiléhavější pro např. město Brno, než pro např. obec 
Jiříkovice či Ponětovice …. V daných souvislostech je nutné vzít v úvahu také fakt, že Brno je krajské město 
Jihomoravského kraje, tedy hlavní město Jihomoravského regionu, což je z hlediska zásad územního 
rozvoje, které jsou územně plánovací dokumentací regionální úrovně, podstatná skutečnost. Kvalitu 
„krajského města“, lze tedy považovat za dostatečně relevantní charakteristiku pro to, aby tato hodnota 
mohla být považována za nejvýznamnější a určující kritérium definující tento problematický pojem. Tímto 
způsobem lze tedy dospět k závěru, že „hlavní městská centra“, „hlavní centra osídlení“ nebo „hlavní sídelní 
útvary“ z hlediska zásad územního rozvoje jsou hlavní města příslušných regionů, čili se jedná o krajská 
města. 

PÚR však ve svém čl. 23, pro případy volby trasy dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic, rozšiřuje 
oblast hlavního centra osídlení ještě i o jeho „obytnou zástavbu“ (cit.: „aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“). PÚR nedefinuje ani pojem „dostatečný odstup“, ale je zřejmé, že 
důvodem pro stanovení této podmínky byl veřejný zájem na zamezení nepřiměřených zásahů do kvality 
podmínek bydlení v obytné zástavbě hlavních center osídlení v případě, že je zde plánována realizace 
záměru dopravní stavby. 

V těchto souvislostech zřetelně vyvstává vzájemný vztah mezi čl. 23 PÚR a čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T. 
Zatímco TEN-T ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b), jako jednu z možných charakteristik tzv. „Transevropské 
silniční sítě“ stanoví, že se jedná o dálnice a silnice vysoké kvality „…, jež jsou obchvaty hlavních městských 
center na trasách stanovených sítí“, tak PÚR ve svém čl. 23 upřesňuje tuto charakteristiku, když stanoví „… 
jejich trasy… …volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení“.

V případě všech koridorů dopravních staveb musí být tedy splněna podmínka dostatečného odstupu od 
obytné zástavby hlavního centra osídlení (Brna) nebo musí být podmínka řešena podrobnějším technickým 
řešením. Protože 2. Návrh ZÚR JMK tyto podmínky vymezuje, nelze říct, že navrhované řešení je v rozporu
s TEN-T. 

K části námitky, uvádějící neexistují účinná opatření, která by mohla garantovat snižování prašnosti (jemný 
prach PM10, PM2,5 a PMI) lze konstatovat, že účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, 
které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje
a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního 
zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují 
prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority územního plánování Jihomoravského kraje uvedené
v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. Udržitelný rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona 
spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti či nemožnosti umisťování určitého druhu 
staveb. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí ve všech 
případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. 
Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové 
superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení územím z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad expozice, 
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charakterizace rizika atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí být 
provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 

Problematika části připomínky je v odůvodnění námitky č. 2 

10. námitka „Podatel požaduje řešení dopravní infrastruktury v JMK dle alternativní koncepce ing. Strnada
z roku 2007. “, se zamítá.

Odůvodnění:

Pro hodnocení předpokládané účinnosti navrhovaných koridorů a variant silniční infrastruktury 
Jihomoravského kraje v úrovni ZÚR JMK nechal KrÚ JMK zpracovat „Model silniční dopravy pro výhledovou 
síť JMK“. Výhledová komunikační síť Jihomoravského kraje byla prověřována ve třech koncepčních 
variantách – „Optimální“, „Alternativní“ a „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Pro prověření, hodnocení
a návrh koridorů silniční infrastruktury v ZÚR JMK byly využity výsledky modelování dopravního zatížení 
výhledové sítě Jihomoravského kraje pro rok 2030 v koncepční variantě „Optimální“, která zahrnuje 
všechny zásadní změny mající významný vliv na zatížení komunikační sítě, a to ve variantách, případně 
vzájemných kombinacích. Navrhovaná koncepce komunikační sítě dle studie ing. Strnada (2007) byla 
součástí přílohy č. 2 Zadání ZÚR JMK a v rámci zpracování ZÚR JMK bylo zpracovatelem prověřeno
a posouzeno. Tato studie nejblíže odpovídá koncepční variantě „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. 
Závěry modelování dopravy v rámci ZÚR JMK nebyly v souladu se závěry předmětného posouzení Ing. 
Strnada a proto nemohly být z uvedeného důvodu v ZÚR JMK zohledněny. Navíc ke studii ing. Strnada 
(2007) uvedlo MD, že studie uvádí vykonstruované souvislosti mezi komunikacemi, které nemají vazbu 
(např. R52, I/55, JVT). Proklamovaná úspora desítek mld. nebyla prokázána. Naopak Koncepce ZÚR je 
podložena, důkazem pro nutnost realizace tangent současně se všemi zmíněnými dopravními záměry je 
řada výše uvedených územně plánovacích podkladů v ZÚR JMK prověřených, zejména Model silniční 
dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje (ADIAS, HBH 2009-2010). ZÚR JMK prověřily rovněž 
variantu bez JZT, tzv. variantu „nulovou“ jako negativní průkaz, viz odůvodnění námitky č. 1.

11. námitka „Podatel namítá, že studie ing. Strnada byla uvedena jako podklad, což bylo při zpracování 
ignorováno.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Navrhovaná koncepce komunikační sítě dle studie ing. Strnada (2007) byla součástí přílohy č. 2 Zadání ZÚR 
JMK a v rámci zpracování ZÚR JMK bylo zpracovatelem prověřeno a posouzeno, viz odůvodnění námitky
č. 9. 

12. námitka „Vedené JVT a JZT je nepřípustné i z hlediska vysokého záboru vysoce bonitní orné půdy.“, se 
zamítá.

Odůvodnění:

Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního hodnocení 
nejvýhodněji. Hledisko záboru vysoce bonitní orné půdy neboli ZPF je jen jedním z kritérií hodnocení 
výhodnosti varianty. JZT a JVT zapracované do ZÚR JMK, byly kladně projednány z hlediska záboru ZPF
s orgánem ochrany přírody a krajiny a s orgánem ochrany ZPF. Záměry mohou být realizovány na půdách I.
a II. třídy ochrany, uvedený zábor je v souladu s Metodickým pokynem MŽP, OOLP 1067/96 odnímání půdy 
podle zákona 334/1992 Sb., ze dne 01.10.1996. 

13. námitka „Zahrnutí kterékoliv části tangent jako územní rezervy je nepřípustné, neb i takový přístup je 
součástí chybné koncepce. Majetky obyvatel nelze omezovat ani územní rezervy, je nutno je vypustit.“, se 
zamítá.
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Odůvodnění:

Podatele napadá institut „územní rezervy“ v souvislosti s JZT, JT a JVT. 2. Návrh ZÚR JMK vymezil územní 
rezervu DR4 pro prověření možnosti budoucího využití a umístění JVT, část kapacitní (nekategorizované) 
spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná, na str. 75 až 78 v kap. Dv bodech (187) až (189). Jmenovaný úsek 
územní rezervy bude na základě projednání s veřejností ve smyslu §39 stavebního zákona změněn na 
Tuřany – MÚK Tvarožná. 

Lze doplnit, že jedním z cílů JVT je vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění obsluhy území a návaznost na 
nižší silniční infrastrukturu, což se týká zejména koridoru DR4. Výrobní zóny v jižním a jihovýchodním 
sektoru Brna a ve Šlapanicích budou zdrojem pracovních příležitostí. Vzhledem k dostatku ploch 
vymezených v územních plánech jednotlivých obcí jihovýchodně od Brna pro rozvoj bydlení a relativně 
krátkým dojezdovým vzdálenostem na plánovaná pracoviště přinese rozvoj výrobních zón také rozvoj 
bydlení. Jedním z limitujících faktorů pro rozvoj tohoto dynamicky se rozvíjejícího území bude zabezpečení 
kapacitního dopravního propojení. Veškeré stávající krajské silnice procházejí přes centra jednotlivých sídel
a zvýšení dopravy by přineslo komplikace. Aby mohl být plně využit potenciál tohoto území, je nutno
v předstihu řešit otázky dopravy. Jedním z prvních kroků je vymezení koridoru území rezervy DR4, který 
bude sloužit jako základ pro nižší silniční infrastrukturu s konečným cílem zabezpečení kvalitní obsluhy 
území. 

Toto plně odpovídá i stavebnímu zákonu. Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona 
stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo 
koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití. Dále dle § 36 stavebního zákona 
zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, 
jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované 
budoucí využití, tzv. „územní rezervy“. Ve smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ jsou
v článku (189) textové části uvedeny požadavky na uspořádání a využití území pro JVT. Z výše uvedeného 
vyplývá, že ve 2. Návrhu ZÚR JMK je vymezena územní rezerva jako ochrana území před tím, aby zde byly 
realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro silnici. Úkolem pro územní 
plánování na krajské úrovni na další období je prověření a případné upřesnění koridoru územní rezervy pro 
silniční dopravu. Dle článku (189) – úkoly pro území plánování textové části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být při 
prověřování možnosti budoucího využití územní rezervy podmínky minimalizace vlivů na obytnou funkci
a minimalizace střetů s limity využití území zohledněny (které jsou podrobně rozebrány ve Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj). Nelze tedy konstatovat, že vymezení územní rezervy je chybné
a nepřípustné, protože je řádně odůvodněno.

14. námitka „Vedené JVT je nepřípustné, neboť dramaticky likvidu památné území Bojiště bitvy u Slavkova.“, 
se zamítá.

Odůvodnění:

K této námitce lze konstatovat, že územní rezerva pro Jihovýchodní tangentu je v ZÚR JMK lokalizována
v území, ve kterém se dotýká památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova. Dle článku (189) textové části mají 
ZÚR JMK vytvořit podmínky pro územní rezervy koridorů pro silniční dopravu nadmístního významu s cílem 
prověřit možnosti budoucího využití. Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je 
prověření a případné upřesnění koridorů územních rezerv pro silniční dopravu. Problematika, které musí 
být při prověřování možností budoucího využití pro daný účel a při upřesnění vymezení koridoru věnována
zvýšená pozornost, je popsána ve Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Pro JVT je 
uvedena zejména podmínka minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz, minimalizace rozsahu záboru 
ZPF, minimalizace rozsahu vlivů na kulturní, historické a krajinné hodnoty území – KPZ Bojiště bitvy
u Slavkova. Dle článku (189) – úkoly pro území plánování textové části 2. Návrhu ZÚR JMK musí být při 
prověřování možnosti budoucího využití územní rezervy tyto podmínky zohledněny. Tento bod odůvodnění 
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tedy nemá opodstatnění, protože dle 2. Návrhu ZÚR JMK bude dotčená problematika řešena v rámci 
prověřování budoucího využití koridoru územní rezervy.

Navíc lokalizace územní rezervy pro JVT je v souladu s dohodou s Ministerstvem kultury po projednání 2. 
Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 39 stavebního zákona, ve které je uvedeno k námitkám a připomínkám 
uplatněným k územní rezervě pro JVT (DR4), že „…územní rezerva pro JVT neznamená její umístění do 
krajinné památkové zóny Bojiště u Slavkova, ale znamená ochranu území do doby, než bude zvažovaný 
záměr dostatečně prověřen a bude možné o něm rozhodnout, při respektování podmínek památkové péče“. 
K námitkám a připomínkám uplatněným k záměru JVT (D12) že: “…koridor se územní krajinné památkové 
zóny dotýká jen okrajově, v rámci úpravy ZÚR JMK k vydání bude i v této části převedena JVT do územní 
rezervy.“ Řešení ochrany kulturních památek v ZÚR JMK (tedy i KPZ Bojiště bitvy u Slavkova) bylo
s Ministerstvem kultury dohodnuto.

15. námitka „Vedené JZT a JVT vede k nepřípustné fragmentaci území.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Optimální varianta řešení ZÚR JMK zahrnuje dopravní záměry, které vyšly v rámci komplexního hodnocení 
nejvýhodněji, jedním ze sledovaných cílů byla minimalizace fragmentace krajiny v rámci její ochrany. 
Hodnocení variant v rámci ZÚR JMK bylo komplexní, hledisko fragmentace krajiny, je jen jedním z kritérií 
hodnocení výhodnosti varianty. S ohledem na to, že varianta JZT Modřická a JVT zapracované do ZÚR JMK 
byly kladně projednány s orgány ochrany přírody a krajiny, lze konstatovat, že námitka je irelevantní. Navíc
z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území je zřejmé, že u varianty JZT Modřická ani u JVT 
(koridor D12 a DR4) není vyhodnocen negativní vliv záměru na fragmentaci území (viz tabulka – Příloha 1.1. 
Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na ŽP – Koridory a plochy dopravní infrastruktury).

16. námitka „Protest proti tangentám byl zaslán dne 14.01.2010 přímo hejtmanovi kraje a také peticí přes 
MěÚ Šlapanice již v lednu 2009. Podatel požaduje do vypořádání uvést, kdy a pod jakým číslem jednacím 
hejtman odpověděl a uvést text jeho odpovědi.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Účelem ZÚR JMK není řešení předchozích podání obcí, ty měly být řešeny krajským úřadem nebo 
Jihomoravským krajem ve smyslu správního řádu. Jak je v námitce uvedeno, jedná se o dopis 11 starostů 
hejtmanovi, tedy o dokument, který se přímo netýká řízení o ZÚR JMK. Tato námitka nesměřuje proti 2. 
Návrhu ZÚR JMK a proto byla zamítnuta.

17. námitka „Podatel požaduje vyloučit ze ZÚR JMK vysokorychlostní železnici VRT, pokud by měla být dále 
sledována, požaduje ji napojit na existující železniční síť.“, se zamítá.

Odůvodnění:

Záměr VRT je obsažen v platné Politice územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR), schválené 
usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009. Dle § 31 odst. 4 stavebního zákona je PÚR 
závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro 
rozhodování v území. Protože v souladu s ust. § 39 odst. 3 stavebního zákona ke stanoviskům, námitkám
a připomínkám, ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje, se nepřihlíží,
nelze koridor VRT z 2. Návrhu ZÚR JMK vypustit; připomínka směřuje proti záměru, o němž bylo rozhodnuto 
při schválení PÚR. ZÚR JMK prověřily v rozsahu svých pravomocí záměr, vymezily pro něj koridor územní 
rezervy, přičemž vyhodnotily jeho možné vlivy na udržitelný rozvoj území v zákonem požadovaném 
rozsahu. Koridor územní rezervy VRT je v ZÚR JMK vymezen dle studie „Koordinační studie VRT 2003“, která 
byla zpracována pro Ministerstvo dopravy k plnění usnesení vlády ČR ze dne 21.07.1999 č. 741 – viz níže.
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Ve sdělení příslušného dotčeného orgánu – Ministerstva dopravy ze dne 06.05.2011č.j. 141/2011-910-
UPR/2-Ma k podaným námitkám – je uvedeno, že usnesení vlády ČR ze dne 21.07.1999 č. 741 ukládá 
„zabezpečovat územní ochranu v územních plánech velkých územních celků pro budoucí možnost vedení 
železničních vysokorychlostních tratí“. Evropská BÍLÁ KNIHA – Plán jednotného evropského dopravního 
prostoru – pro vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje, 
předpokládá „dokončit do r. 2050 evropskou vysokorychlostní železniční síť. Ztrojnásobit do r. 2030 délku 
stávajících vysokorychlostních železničních sítí a udržovat hustou železniční síť ve všech členských státech. 
Většina objemu přepravy cestujících na střední vzdálenost by do r. 2050 měla probíhat po železnici.“ 

Vzhledem k vymezení navrhovaných koridorů územních rezerv VRT podél stávajících velmi dopravně 
vytížených silnic, lze předpokládat, že se na železnici přesune nezanedbatelná část individuální přepravy 
osob. V důsledku toho pak dojde ke snížení imisní a hlukové zátěže v okolí stávajících dopravních tahů. 
Z těchto důvodů jsou záměry z oblasti železniční infrastruktury, zejména vysokorychlostní tratě (tj. i koridor 
VTR plánované na území obce Jiříkovice či Ponětovice), pozitivně hodnoceny z hlediska vlivů na veřejné 
zdraví (HIA), neboť vytvářejí potenciál k převzetí části dopravních výkonů automobilové dopravy a tím
i ke snížení emisí a hluku z automobilové dopravy. Rizikem je případný nárůst hlukové zátěže v místech, kde 
se plánované tratě přibližují obytné zástavbě. 

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje vyhodnotily dopravní závadu: „Vedení koridoru VRT
v souběhu s železniční tratí modernizovanou na rychlost 200 km/hod.“ s tím, že jako charakter závady bylo 
uvedeno, že cituji: „Modernizovaná trať na rychlost do 200 km/hod. může převzít funkci vysokorychlostního 
spojení a nahradit v této relaci VRT.“ Pokud by modernizovaná trať Brno – Přerov převzala funkci 
vysokorychlostního spojení, měla by tato skutečnost výrazně pozitivní dopad na vliv emisí a hluku na území 
obce, protože by nedocházelo ke kumulaci dopravy. Do doby, než Ministerstvo dopravy uplatní jiné řešení
v rámci aktualizace Politiky územního rozvoje, musí ZÚR JMK respektovat řešení záměrů obsažených v platné 
PÚR (viz první odstavec odůvodnění námitky).

Ve smyslu § 36 stavebního zákona jsou v článku (192) textové části uvedeny požadavky na uspořádání
a využití území územní rezervy vysokorychlostní dopravy – vytvořit podmínky pro koridory územní rezervy 
vysokorychlostní dopravy s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být 
měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Úkolem pro 
územní plánování na další období je pak podrobnější stanovení podmínek pro koridor územní rezervy
v územních plánech dotčených obcí. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze námitku akceptovat.

18. námitka „Podatel požaduje, aby v oblasti jižně od Brna bylo koncepčně rozvinuto napojení na kolejovou 
dopravu města. Tento koncept příměstské železnice byl naprosto opominut.“, se zamítá.

Odůvodnění:

2. Návrh ZÚR JMK řeší koridory pro železniční dopravu v kap. D.1.2 Železniční doprava v bodě (102)-(119),
v kap. D.1.5 řeší integrovaný dopravní systém v bodě (126)-(127). 2. Návrh ZÚR JMK zahrnuje jak konvenční 
tratě (příkladně Nová Přerovská trať, Sokolnice zdvojkolejnění, Boskovická spojka, Křenovická spojka,…), tak
i regionální tratě (trať Hrušovany u Brna – Židlochovice, trať Šakvice – Hustopeče,…). Železniční uzel Brno 
(bod 116) a severojižní kolejový diametr (bod 118) tvoří nosný záměr veřejné dopravy v Brněnské 
aglomeraci. Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Severojižního kolejového diametru 
stanovují ZÚR JMK požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování v bodě (119). Na 
tyto nosné záměry v oblasti jižně od Brna přímo navazují (v bodě 104) koridor D43 „Nové přerovské trati“ 
Brno – Přerov, (v bodě 108) koridory D44 – zdvojkolejnění trati Brno – Sokolnice a D46 – „Křenovická 
spojka“ jako propojení tratí č. 300 a 340. Ještě jižněji od Brna je vymezen koridor D48 pro obnovu trati 
Hrušovany u Brna – Židlochovice. 
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Dále 2. Návrh ZÚR JMK řeší v kap. D.5 územní rezervu pro prověření možnosti budoucího využití a umístění 
koridoru vysokorychlostní dopravy (železniční) v bodě (190)-(192), podrobně v odůvodnění námitky č. 16. 
Lze tedy konstatovat, že ZÚR JMK zohledňuje řešení, která podporuje jak železniční dopravu, tak
i hromadnou veřejnou dopravu v kraji. ZÚR JMK vytváří předpoklad pro rozvoj jak železniční, tak hromadné 
veřejné dopravy. Jejich využívání cestujícími už neřeší územní plánování.

19. námitka „Podatel konstatuje, že obec Jiříkovice se ztrácí ve spleti zamýšlených komunikací – JVT, 
železničních a leteckých koridorů; nesouhlasí s tím, že výstavbou další čtyřproudé komunikace, 
mimoúrovňové křižovatky o průměru 800 m a VRT kolem vesnice bude zatížení občanů hlukem a emisemi 
menší. Jako výsměch občanům je možné hodnotit fráze v ZÚR JMK, části hodnocení vlivu na udržitelný 
rozvoj, kde je uvedeno k JVT, že „realizace záměru přispěje ke snížení intenzity v obytné zástavbě sídel“ nebo 
hodnocením SEA „jsou kladně hodnoceny úkoly zajištěné územní koordinace a ochrany koridoru s ohledem 
na minimalizaci negativních jevů na obytnou funkci a kvalitu ŽP“.“, se zamítá.

Odůvodnění:

V námitce jsou uváděny značně zkreslující údaje. Dle 2. Návrhu ZÚR JMK v dotčeném prostoru Jiříkovic není 
navržena „významná čtyřpruhová komunikace“, ale koridor pro územní rezervu pro kapacitní 
(nekategorizované) spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná. Mimoúrovňová křižovatka o průměru 800 m není 
také ve 2. Návrhu ZÚR JMK v dotčeném prostoru Jiříkovic navržena. Pro vysokorychlostní trať je vymezen 
také pouze koridor územní rezervy, ne návrhový koridor. Jednotlivé záměry byly podrobně popsány
a odůvodněny v předchozích odůvodněních námitek – JVT v odůvodnění námitky č. 2, VRT v odůvodnění 
námitky č. 17. V daném případě má vliv na území obce Jiříkovice koridor územní rezervy JVT, ostatní 
vymezené plochy a koridory nemají prokazatelný vliv na území obce. 

Jako samostatná součást dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území bylo 
zpracováno Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví. Z výsledků tohoto hodnocení vyplývá, že realizací 
ZÚR JMK jako celku nebude veřejné zdraví obyvatel výrazně dotčeno. K navrhovaným záměrům ZÚR JMK je 
hodnocením HIA uveden, mimo jiné, tento závěr (kap. A.5.9. Souhrnné hodnocení vlivu záměrů na složky 
ŽP, str. 165 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území): „Jako značně problematická se jeví 
kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách, především v okolí Brna. Konkrétně jde zejména 
lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto lokalitách je nutno na základě 
podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak i navrhnout 
nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly být 
zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit 
součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví“. Z citovaného textu je zřejmé, že hodnocení HIA požaduje 
zpracovat podrobnou studii (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů 
(v případě Šlapanicka JVT, VRT, železnice Brno – Přerov, rozšíření letiště, výrobní plochy). Vyhodnocení vlivů 
2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by měla být zpracována územní 
studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná nezbytnost zpracování územní 
studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. 

Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané 
zátěže při realizaci všech rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna
a doplněna do ZÚR JMK u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna
z podmínek pro rozhodování o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka 
nebyla uvedena). 

Pořizovatel je oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to 
uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. OÚPSŘ KrÚ JMK je tedy 
oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví 
ZÚR JMK.
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Na základě výše uvedeného je tedy námitka pro území s kumulací vlivů vypořádána.

V druhé části námitky není upřesněno, v čem zástupce veřejnosti spatřuje nesprávnost těchto konstatování. 
Text je navíc vytržen z kontextu a není zřetelné, ke kterému záměru se vztahuje. 

Protože se v první uváděné větě jedná o realizaci záměru, nemůže se toto konstatování vztahovat k územní 
rezervě DR4 (kterou může být dotčena obec Jiříkovice a ke které se evidentně vztahuje námitka č. 19 jako 
celek). Územní rezerva pouze chrání území před zásahy, které by mohly omezit prověřované budoucí 
využití, a neumožňuje realizaci stavby. Uvedená věta se nevztahuje k území obce Jiříkovice.

Na druhou uváděnou větu vytrženou z hodnocení SEA nelze bez uvedení bližších souvislostí reagovat.

Námitka zástupce veřejnosti M. F. (K098)

Námitka zástupce veřejnosti pana M. F., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011 pod č.j. JMK 54387/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání zástupce veřejnosti pana M. F. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také 
„dotčené obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Zástupce veřejnosti uplatil proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „2. 
Návrh ZÚR JMK“) následující námitku: „Požadujeme z Návrhu ZÚR vypustit R43 v německé trase a R43
v malhostovické trase.“ 

Z hlediska formálních požadavků stanovených v § 39 odst. 2 stavebního zákona však předmětné podání 
neobsahuje výslovné znění námitky, které by bylo odděleno od jejího odůvodnění, a proto bylo předmětné 
podání posouzeno podle obsahu. Text předmětného podání zástupce veřejnosti byl rozčleněn do 22 bodů, 
přičemž v 1. bodu bylo uvedeno následující: „Požadujeme z Návrhu ZÚR vypustit R43 v německé trase a R43
v malhostovické trase.“ Tento text 1. bodu byl vyhodnocen jako samotná námitka s tím, že text zbývajících 
21 bodů obsahuje pouze její odůvodnění.

Z textu podání vyplývá, že námitka se vztahuje k území všech obcí, které jsou dotčené „německou“
i „malhostovickou“ trasou R43, včetně obcí Kuřim, Čebín, Drásov, Malhostovice, Skalička, Všechovice, Lubě, 
Hluboké Dvory a Malá Lhota.

Jednotlivé body odůvodnění byly vypořádány následovně:

K bodům 2 a 3:

Tyto body se týkají tzv. „optimalizované varianty R43“. K území obce Všechovice se vztahuje vedení 
rychlostní silnice R43 v jeho 2. úseku, tj. Kuřim – Černá Hora.

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena ve 2. 
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úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách - variantě „Německá“ (D2-A), variantě „Malhostovická“ 
(D2-B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D2-D). Varianta „Optimalizovaná 
MŽP“ vzešla ze studie zpracované ing. Kalčíkem, pořizované a poskytnuté ministerstvem životního 
prostředí. Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na 
veřejné zdraví (tzv. HIA). Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (projednávaném na veřejném projednání ve smyslu § 39 
stavebního zákona) byla informace o prověřovaných variantách zachována v odůvodnění v textové části
a ve výkrese II.4 „Výkres prověřovaných variant koridorů dopravní a technické infrastruktury“. 

Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů 
udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický), zejména minimalizace negativních 
vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované 
varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová 
doprava).

Správnost hodnocení variant dle jednotlivých kritérií zajišťuje skutečnost, že zpracovatelem ZÚR JMK jsou 
autorizované osoby. Obdobně správnost hodnocení SEA a HIA zajišťuje skutečnost, že zpracovatelem 
dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci

Varianta „Optimalizovaná MŽP“ v úseku Kuřim – Černá Hora vyžaduje na rozdíl od ostatních variant realizaci 
tunelu, a to v délce 480 m. Z hlediska nočního hluku je tato varianta méně příznivá než varianty „Německá“
a „Malhostovická“. Nepříznivý je 60% rozsah záboru půdy v I. a II. třídě ochrany (ostatní varianty 30%, resp. 
40%). 

Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Malhostovickou“. 

Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). O dalších variantách 
nebylo rozhodnuto. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami záměrů dopravní
a technické infrastruktury a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 „doporučuje při úpravě 2. 
Návrhu ZÚR JMK zvolit variantu „Německá“ v úseku Kuřim – Černá Hora rychlostní silnice R43“. Ve smyslu 
výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního 
zákona. 

Od r. 2006 probíhal proces EIA k rychlostní silnici R43 v úseku Kuřim – Svitávka, a to původně pro trasu
v poloze „německé dálnice“. Na základě zjišťovacího řízení byl proces EIA doplněn o další dvě varianty, pro 
které byla zpracována v červenci 2007 vyhledávací studie a následně v prosinci 2007 zveřejněna 
dokumentace EIA. Tento proces probíhal (jak je zřejmé i z časových údajů) bez přímé vazby na proces 
pořizování ZÚR JMK. V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“
a „Malhostovická“ jsou při realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí
i dopravní systém a byly tedy zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí 
vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí souhlasné stanovisko k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR 
JMK odpovídající variantě „Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při 
splnění podmínek uvedených v předmětném stanovisku.
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Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) dle svého stanoviska č.j. KHSJM 18642/2011 ze dne 
06.05.2011 s požadavkem na vypracování nové dokumentace HIA nesouhlasí a dále uvádí: „Zákon
č. 258/2000 Sb. ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu nespecifikují požadavky na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR.

Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví
u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících 
řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví.“ 

Podatel o „Optimalizované“ variantě tvrdí, že má přednosti, které nemá žádná jiná trasa zvažovaná v ZÚR,
a uvádí své argumenty pro toto tvrzení. Uváděné argumenty však nejsou doloženy žádnými konkrétními 
údaji a nelze je ani jednoznačně dovodit z dokumentace ZÚR JMK, přinejmenším z části je proto lze 
považovat spíše za subjektivní názory podatele, neodpovídající zcela skutečnosti. 

Požadavek, že „R43 musí být obchvatem pro všechny obce v blízkosti koridoru R43“ nemá konkrétní oporu
v žádném zákonném ustanovení a bez definování, co přesně je myšleno pod pojmem „obchvat“, zcela vágní
a nenaplnitelný. Stejně tak je bez definice pojmu „obchvat“ neurčité a neověřitelné tvrzení, že určité vedení 
trasy „je důsledně řešeno jako obchvaty všech obcí na trase“. Trasa R43 navržená v ZÚR JMK se samozřejmě
k některým z vyjmenovaných obcí přibližuje více a k některým méně, ale vždy je vedena v poloze přípustné
z hlediska vlivů na životní prostředí, a to i z hlediska vlivů na zdraví obyvatel. Všechny vlivy byly posouzeny
v rámci výše uvedeného procesu EIA, který byl ukončen dne 21.12.2010 vydáním souhlasného stanovisko 
MŽP.

Tvrzení, že „Optimalizovaná“ varianta je nejvýhodnější, neboť umožňuje nejkratší a nejpřímější spojení 
Boskovic a Brna není pravdivé. Z podkladů zpracovaných Ing. Kalčíkem vyplývá, že tzv. „optimalizovaná 
trasa R43“ je v úseku Černá Hora – dálnice D1 (Ostrovačice) navržena v délce 30 km. Trasa R43 přes Bystrc
v úseku Černá Hora – dálnice D1 (Troubsko) je navržena v délce 31,5 km. Aby byly obě trasy srovnatelné, 
tak je nutné do varianty „Optimalizované“ zahrnout i úsek dálnice D1 mezi výhledovou MÚK D1×R43, která 
je navržena v cca 182. km dálnice D1, a výhledovou MÚK D1×R43 ve variantě bystrcké, která je navržena
v km 188,5 dálnice D1, tedy rozdíl činí 6,5 km. Ze srovnání tras R43 Boskovickou brázdou (celková délka = 30 
km + 6,5 km = 36,5 km) a R43 v bystrcké stopě (celková délka = 31,5 km) vyplývá, že trasa v bystrcké stopě 
je kratší o 5 km a tedy uvedené tvrzení není pravdivé.

Deklarované důsledné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové dopravy do Brna je pravdivé je pro 
dopravu směřující ze severu na západ, pro ostatní směry toto tvrzení pravdivé není. Pokud budeme 
vycházet z materiálů Ing. Kalčíka, tak ve své studii převzal některé části z modelování dopravy v brněnské 
sídelní aglomeraci (studie DOPING), kde tranzitní doprava na vjezdu do Brna z celkového množství 30716 
voz./24 hod činí 5 758 voz./24 hod. a z toho je pouze 1 174 vozidel těžkých. Tedy požadované 
plnohodnotné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové dopravy se týká počtu 5 758 vozidel. 
Vycházíme-li ze směrového průzkumu firmy DOPING, který použil i Ing. Kalčík, tak doprava ze severu (R43) 
směrem na západ je ve výši 1 900 voz./24 hod. a to je vlastně předpokládané množství vozidel, které by 
využilo trasu R43 boskovickou brázdou, neboť ostatní tranzitní doprava ve výši 3 858 voz./24 hod. (5 758 –
1 900=3 858 voz./24 hod.) směřuje buď směrem jižním anebo východním a pro tato vozidla by trasa R43 
boskovickou brázdou znamenala dopravní závlek v délce 5 km. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že požadavek na důsledné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové 
dopravy do Brna je nesmyslný a budování R43 boskovickou brázdou pro 1 900 voz./24 hod. nereálné. 
Samozřejmě pokud by byla vyčerpána dopravní kapacita stávající silnice I/43 do Brna, tak by řidiči byli 
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nuceni hledat jiné náhradní trasy i za cenu závleku. V tomto případě by byla rozhodující kapacita stávající 
silnice I/43 a kapacita dálnice D1 v úseku Ostrovačice – Brno, která je již v současné době nevyhovující. 

Nesmyslné je i uvedené tvrzení, že optimalizovaná trasa R43 vyvede dopravu z Čebína a Hradčan 
na obchvaty. Doprava na stávající silnici II/385 je především zdrojová a cílová doprava do Brna, pokud by se 
jednalo o tranzitní dopravu, pak by řidiči využívali takové komunikace, které by je nejkratší cestou přivedly 
na dálnici D1, což v žádném případě není trasa stávající silnice I/43 přes Brno. 

K problematice „naplnění podmínek evropské legislativy pro koridory transevropských komunikací TEN-T
a podmínky č. 23 z PÚR“ uvádíme následující:

Podání se v tomto bodě týká usnesení vlády České republiky ze dne 20.07.2009 č. 929 o Politice územního 
rozvoje (dále jen „PÚR 2008“) a dále rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 
23.06.1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (dále jen „TEN-T“).

Koridor kapacitní silnice R43 je v čl. 121 PÚR 2008 vymezen jako součást TEN-T. PÚR 2008 v rámci tzv. 
„Republikových priorit“, konkrétně ve svém čl. 23, stanoví také následující prioritu pro kapacitní silnice: 
„jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné 
zástavby hlavních center osídlení“. PÚR 2008 neobsahuje definici zde použitých pojmů „dostatečný odstup“
a „hlavní centrum osídlení“. Pro vyřešení tohoto výkladového problému nelze využít ani úpravu obsaženou
v čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, protože zde byl použit jiný pojem „obchvaty hlavních městských center“ (angl.: 
„bypass the main urban centres“), kromě toho TEN-T také neobsahuje definici tohoto pojmu. 

Další komplikaci tohoto výkladového problému působí nejednoznačná terminologie užívaná v oficiálním 
českém znění TEN-T, jak bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Výše již bylo zmíněno, že např. 
anglické znění TEN-T, čili rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, obsahuje pojem „bypass the main 
urban centres“, který byl ve svém doslovném překladu „obchvaty hlavních městských center“ použit
i v původním českém znění tohoto dokumentu. Dne 26.08.2006 však vyšlo „Zvláštní vydání Úředního 
věstníku Evropské unie v českém jazyce“ (Úř. věst. L233, 26.8.2006, s. 36-36(CS)), kterým byla původní 
formulace „obchvaty hlavních městských center“ použitá v českém znění čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, 
změněna na formulaci „míjejí hlavní sídelní útvary“. Tuto změněnou formulaci ve své judikatuře použil
i Nejvyšší správní soud např. v rozsudku č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008, nebo např. v rozsudku 
č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011. Ani Nejvyšší správní soud však tento pojem nedefinoval. Platnost 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996 skončila dne 24.08.2010, 
přičemž ode dne 25.08.2010 vstoupilo v platnost rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 661/2010/EU ze dne 07.08.2010, vydané v Úředním věstníku Evropské unie dne 05.08.2010 (Úř. věst. 
L204, 5.8.2010, s. 1-129) (dále jen „přepracovaný TEN-T“). České znění tohoto „přepracovaného TEN-T“, 
vydané v Úředním věstníku Evropské unie, však nově ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b) znovu obsahuje 
formulaci „obchvaty hlavních městských center“.

Z obsahu výše citovaných rozsudků Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008
a č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011 vyplývá, že definování tohoto problematického pojmu se očekává 
od pořizovatele konkrétní územně plánovacích dokumentace. Ve druhém ze zde citovaných rozsudků je 
totiž uvedeno i následující: „Nejvyšší správní soud se domnívá, že posouzení souladu trasování silnice R43
s Politikou a s cit. rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady by mělo spíše náležet k procesu přijímání 
zásad územního rozvoje, jež mohou trasu silnice jako jediné vymezit. Bude též primárně na zvážení 
pořizovatele zásad, zda bude území obcí Drásov a Malhostovice považovat za „hlavní sídelní útvar“ ve 
smyslu cit. dokumentů.“.

Pojem „hlavní městské centrum“, jako jedna ze dvou výše zmiňovaných formulací, které byly použity
v českém znění TEN-T, a pojem „hlavní centrum osídlení“ použitý v PÚR 2008, mají jeden společný prvek, 
který pro hledané osídlení nebo město vyjadřuje očekávaný charakter „centra“. Lze tedy dovodit, že v obou 
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případech bylo těmito pojmy zamýšleno určit centra např. kultury, vzdělání, administrativy, politiky, 
obchodu, výroby a zaměstnanosti, což jsou charakteristiky, kterými lze přiléhavěji popsat např. město Brno, 
než většinu obcí na trase R43. Třetí pojem „hlavní sídelní útvar“, který je alternativně užívaný v českém 
znění TEN-T, je nezbytné uchopit za ten charakteristický znak, který mají všechny tři pojmy společný, a to je 
očekávaná vlastnost „hlavního“, ať už se jedná o „hlavní městské centrum“, „hlavní centrum osídlení“ nebo 
„hlavní sídelní útvar“. Z výrazu „sídelní“ by bylo možné dovozovat očekávání charakteristiky sídel 
obyvatelstva, ale stejně tak i sídel významných institucí, jejichž příklady již byly výše vyjmenovány. Opět 
tedy lze dospět k závěru, že tato charakteristika je přiléhavější pro např. město Brno, než pro většinu obcí 
na trase R43. V daných souvislostech je nutné vzít v úvahu také fakt, že Brno je krajské město 
Jihomoravského kraje, tedy hlavní město Jihomoravského regionu, což je z hlediska zásad územního 
rozvoje, které jsou územně plánovací dokumentací regionální úrovně, podstatná skutečnost. Kvalitu 
„krajského města“, lze tedy považovat za dostatečně relevantní charakteristiku pro to, aby tato hodnota 
mohla být považována za nejvýznamnější a určující kritérium definující tento problematický pojem. Tímto 
způsobem lze tedy dospět k závěru, že „hlavní městská centra“, „hlavní centra osídlení“ nebo „hlavní sídelní 
útvary“ z hlediska zásad územního rozvoje jsou hlavní města příslušných regionů, čili se jedná o krajská 
města. 

PÚR 2008 však ve svém čl. 23, pro případy volby trasy dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic, rozšiřuje 
oblast hlavního centra osídlení ještě i o jeho „obytnou zástavbu“ (cit.: „aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“). PÚR 2008 nedefinuje ani pojem „dostatečný odstup“, ale je 
zřejmé, že důvodem pro stanovení této podmínky byl veřejný zájem na zamezení nepřiměřených zásahů do 
kvality podmínek bydlení v obytné zástavbě hlavních center osídlení v případě, že je zde plánována 
realizace záměru podobného typu, jako je R43 v Bystrci. 

V těchto souvislostech zřetelně vyvstává vzájemný vztah mezi čl. 23 PÚR 2008 a čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T. 
Zatímco TEN-T ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b), jako jednu z možných charakteristik tzv. „Transevropské 
silniční sítě“ stanoví, že se jedná o dálnice a silnice vysoké kvality „…, jež jsou obchvaty hlavních městských 
center na trasách stanovených sítí“, tak PÚR 2008 ve svém čl. 23 upřesňuje tuto charakteristiku, když 
stanoví „… jejich trasy… …volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center 
osídlení“.

V případě koridoru R43 byla podmínka dostatečného odstupu od obytné zástavby hlavního centra osídlení 
vyřešena tím, že v prostoru Bystrce je z důvodů minimalizace vlivů motorového provozu na přilehlé obytné
a rekreační území již v podrobnosti projektové dokumentace řešen zahloubením a překrytím trasy v délce 
cca 1,480 km. Také z tohoto důvodu byla tzv. „Bystrcká“ varianta R43 vyhodnocena jako nejvhodnější
z porovnávaných variant v dokumentaci HIA, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové zátěže. 
Lze tedy uzavřít, že vymezení koridoru R43 v území města Brna, konkrétně městské části Bystrc, je
v souladu s PÚR 2008 i TEN-T. 

Nelze tedy přiznat platnost podatelovu tvrzení, že „naplnění podmínek evropské legislativy pro koridory 
transevropských komunikací TEN-T a podmínky č. 23 z PÚR“ je jednou z „předností, které nemá žádná jiná 
trasa zvažovaná v ZÚR“, neboť z výše uvedeného plyne, že tuto „přednost“ má stejně tak i varianta 
„Bystrcká“.

K bodu 4: 

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celkovou 
koncepci řešení. Z hlediska dopravní koncepce byly využity zejména generel dopravy a generel krajských 
silnic Jihomoravského kraje včetně dalších relevantních podkladů k dílčím řešením, mezi které byla zahnuta
i uváděná studie Ing. Kalčíka.
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Prověřování variant rychlostní silnice R43 v ZÚR JMK je popsáno výše (viz body 2 a 3). Ze studie zpracované 
ing. Kalčíkem, pořizované a poskytnuté ministerstvem životního prostředí vychází varianta „Optimalizovaná 
MŽP“ (D2-D). 

Podatel uvádí povinnost pořizovatele „posoudit všechny navrhované varianty, jak jsou dokumentovány
a jak byly předloženy na krajský úřad JMK“. Taková povinnost však neplyne pořizovateli ze žádného 
právního předpisu. Naopak mechanické převzetí návrhu trasy z předmětné studie ing. Kalčíka nebylo možné 
vzhledem k jejím nedostatkům (viz níže).

Ke konkrétně zmíněné problematice vztahující se k napojení silnice Blanenské v Kuřimi v prostoru 
plaveckého areálu uvádíme, že v daném případě by se jednalo o místní komunikaci a požadované napojení 
tedy není vzhledem k podrobnosti předmětem řešení ZÚR.

V září 2009 uplatnilo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) v rámci projednání Návrhu ZÚR JMK 
požadavek na posouzení další varianty v úseku Kuřim – Sebranice, tou je právě Optimalizované vedení R43 
jako 4. varianta. Optimalizované vedení R43 navrhl ing. Kalčík pro MŽP jako koncept studie, aniž by tento 
koncept projednal s orgány veřejné správy zodpovědnými za dopravní infrastrukturu, kterými jsou 
Ministerstvo dopravy ČR (dále jen „MD“), Ředitelství silnic a dálnic a odbor dopravy Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje (dále jen „OD KrÚ JMK“). Dokumentace k optimalizované trase R43 zpracovaná Ing. 
Kalčíkem není zpracována v souladu se základním předpisem Ministerstva dopravy „Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací“, která specifikuje základní požadavky na zpracování různých 
stupňů projektové dokumentace.

Při příležitosti projednání části stanoviska MŽP k Návrhu ZÚR JMK svolal pořizovatel jednání, na němž bylo 
řešeno i Optimalizované vedení R43. K „Optimalizaci trasy R43 v úseku D1 – Kuřim – Černá Hora“ sdělil 
zástupce MD i OD KrÚ JMK, že tento koncept studie není v žádném případě relevantním dopravním 
podkladem, chybí řešení návaznosti na regionální (krajskou) dopravní síť, která slouží k zajištění dopravní 
obslužnosti daného území zejména u měst Brno a Kuřim. Zástupce MD dodal, že v minulosti bylo 
zpracováno již mnoho studií a tento koncept studie není v žádném případě relevantním dopravním 
podkladem. MD nebude tento podklad akceptovat, pokud nebude srovnatelný s ostatními, tj. na stejné 
technické úrovni. Zástupce OD KrÚ JMK sdělil, že z důvodu neřešení návaznosti na silnice II. a III. třídy, by
k tomuto podkladu vydal negativní stanovisko.

Projektant ZÚR tedy zohlednil předmětnou studii jako jeden z podkladů s přihlédnutím k tomu, že jedná se 
pouze o koncept studie, v níž chybí technické prověření návazností na regionální (krajskou) dopravní síť.

MD ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 
2. Návrhu ZUR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 k předmětné studii uvedlo, že „Vzhledem
k zásadním rozporům s legislativou a k nedostatkům návrhu nelze studii považovat za relevantní podklad 
pro porovnání se sledovanými variantami. Studii považuje MD za účelový materiál, podporující zájmy 
zadavatele.“ Konkrétněji nedostatkům uvádí následující:

„Z hlediska koncepce dopravy je tento návrh v zásadním rozporu se sledovanými koncepcemi:

- nerespektuje třístupňový ochranný systém města Brna,

- řešení pro město Kuřim předkládá v rozporu se schválenými plány, město navíc uzavírá mezi 
čtyřpruh na severu a západě a mezi šestipruh na jihovýchodě,

- chybí popis systému, není srovnatelným podkladem k výchozím variantám.

Z hlediska dopravně inženýrského je rozdělení tranzitu a nákladní dopravy založeno na osobní úvaze – řešení 
není podloženo modelovým stavem. Chybí vyhodnocení křižovatek a průpletů. Severní obchvat Kuřimi je 
navržen se třemi MÚK ve vzdálenostech v rozporu s ČSN. 
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Z technického hlediska jsou nepřiměřené zásahy do lesních masivů v prostoru Malé Lhoty, mezi Lipůvkou
a Nuzířovem, není projednán přechod Vodní nádrže Brno, křížení řeky Svratky a Bílého potoka. Návrh nebyl 
projednán s dotčenými orgány ani s obcemi. 

Z hlediska finančního - odhad nákladů není podložen cenovými normativy. Na základě srovnání
s dokumentacemi obdobného významu a rozsahu lze konstatovat značné podhodnocení obou variant.

OD KrÚ JMK ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 
2. Návrhu ZUR č.j. JMK 62304/2011 ze dne 4.5.2011 uvedl, že neshledal v rámci řešení silnic II.a III. třídy
v ZÚR problém s využitím podkladů vyjmenovaných v zadání, mezi které patří i předmětná studie Ing. 
Kalčíka, s výjimkou řešení v prostoru Čebína, ke kterému KrÚ JMK OD požadoval (ve svém stanovisku při 
projednávání ZÚR JMK dle § 37 stavebního zákona) v případě, že varianta „Optimalizovaná MŽP“ bude 
vybrána jako výsledná varianta řešení, dořešit v ZÚR JMK propojení R43 se sítí krajských silnic v prostoru 
MÚK Čebín.

Závěrem souhrnně uvádíme, že pořizovatel nemá žádnou zákonnou povinnost posuzovat všechny 
navrhované varianty přesně v podobě „jak byly předloženy na krajský úřad JMK“ a že z důvodů výše 
uvedených nedostatků nebyl v případě předmětné varianty takový postup ani vhodný, ani účelný. 

K bodu 5:

Tvrzení, že by necitlivým územním plánováním byly při vedení silnice R43 „přes k.ú. Malá Lhota v německé 
trase“ znehodnoceny „plochy, které logicky již dnes jsou stavebními pozemky“ je nekonkrétní. Z tohoto 
vymezení není zřejmé, k jakým plochám se vztahuje. ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují 
plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů v měřítku 1:100 000, ve kterém jednotlivé parcely nejsou 
zobrazitelné. Územní plán následně zpřesňuje vymezení záměrů obsažených v ZÚR nad katastrální mapou 
včetně výčtu dotčených parcel.

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byl koridor pro R43 prověřován ve variantách, varianty byly vyhodnocovány
z hlediska dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky 
životního prostředí. Informace o prověřovaných variantách zůstala zachována v textové části Odůvodnění. 
Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). O dalších variantách 
nebylo rozhodnuto. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami záměrů dopravní
a technické infrastruktury a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 „doporučuje při úpravě 2. 
Návrhu ZÚR JMK zvolit variantu „Německá“ v úseku Kuřim – Černá Hora rychlostní silnice R43“. Ve smyslu 
výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního 
zákona. 

Varianta „Německá“je přitom ve smyslu podatelem citovaného § 18 stavebního zákona soustavně
a dlouhodobě sledována včetně komplexního řešení účelného využití a prostorového uspořádání 
navazujícího území v územně plánovacích dokumentacích. V platném územním plánu obce Malá Lhota je 
trasa R43 odpovídající „Německé“ variantě zakreslena, pro další dvě varianty je vymezena „územní ochrana 
pro realizaci R43 ve změněné trase“. Je tedy zřejmé, že majitelé okolních pozemků jsou o záměru této 
silnice dlouhodobě informováni a dotčené pozemky nemohly být jako stavební pozemky určeny a ani jako 
potencionální stavební pozemky chápány.

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
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zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“

K bodům 6, 7, 20:

Úvodem konstatujeme, že bod 6 je formulován ve vztahu k „oblasti Všechovic“, avšak dále v textu 
je uváděna „bystrcká trasa“. Jako varianta „Bystrcká“ (D1-A) byla přitom označena jedna z variant řešených
v 1 úseku R43 Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim, přičemž obec Všechovice odpovídá svojí polohou 2. 
úseku R43, tj. úseku Kuřim – Černá Hora a je uvedena ve výčtu obcí dotčených variantou „Německou“ (D2-
A). Tyto body proto vztahujeme ke 2. úseku R43.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA (str. 186).

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části HIA jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá jako nástrojů hodnocení zdravotního rizika, kterými jsou odhad 
expozice, charakterizace rizika atd.. V žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí 
být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno v kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ 
(str. 55) dokumentace HIA.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JMK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 18642/2011 
ze dne 06.05.2011 uvedla:

„Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení 
vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 
Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto 
ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení 
záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají 
tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. 
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Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry, je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (znečištění 
ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR.

K bodu 8:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celková 
koncepce řešení. 

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena v 2 
úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách variantě „Německá“ (D2-A), variantě „Malhostovická“ (D2-
B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D2-D). Posouzení těchto variant
z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivu ZÚR JMK na veřejné zdraví (tzv. HIA). Při porovnání 
variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného 
rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) zejména minimalizace negativních vlivů na veřejné 
zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované varianty
a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová doprava).

Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Malhostovickou“. Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů 
(projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná
z hlediska ochrany ovzduší). Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami a ve svém 
usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 doporučilo zvolit variantu „Německou“. 

V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“ a „Malhostovická“ jsou při 
realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí i dopravní systém a byly tedy 
zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko
k rychlostní silnici R43 v úseku Kuřim – Svitávka k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka 
ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající 
variantě „Německá“) při splnění podmínek uvedených v předmětném stanovisku. 

Co se týče obytné výstavby v obcích Malhostovice a Drásov, ta je regulována územními plány vydanými 
zastupitelstvy těchto obcí. Vlastní rozvoj obcí byl navržen a projednán (a odsouhlasen zastupitelstvy obcí)
s tím, že v těchto územních plánech byla navržena dopravní plocha pro výstavbu rychlostní silnice R43 
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(v trase „německé dálnice“) včetně opatření a staveb jako jsou protihluková opatření, mimoúrovňová 
křížení se stávajícími silnicemi a dalšími možnými územními souvislostmi. Krajský úřad žádný „souhlas
k dramatickému rozšíření obytné výstavby“ nedává. Souhlas uděluje KrÚ jen jako orgán ochrany ZPF (tj. 
odbor životního prostředí), a to pouze z hlediska záboru ZPF, nikoli odstupu od koridoru pro komunikace. 
Jako tzv. nadřízený orgán územního plánování pak dává KrÚ pouze stanovisko z hlediska zajištění 
koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy (tj. vazby na katastry sousedních 
obcí a širší území). 

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“

K bodu 9:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK
v rámci úkolů pro územní plánování a kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel dokumentace 
SEA, který je autorizovanou osobou a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti 
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Vlivy na obyvatelstvo z hlediska hlukové zátěže jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. 
„Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném 
úseku vychází, že z hlediska hlukové zátěže jsou varianty D2-A („Německá“) a D2-B (Malhostovická) 
příznivé.

V kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ (str. 55) dokumentace HIA je uvedeno: 
„Hlukové zatížení je v hodnocené oblasti mapováno v okolí stávající trasy silnice I/43 a podél silnic druhé 
třídy II/377, II/379. Nejvýznamnější hlukovou zátěž oblasti představuje silnice I/43. Z navržených variant se
s oblastí zatíženou hlukem z rychlostní komunikace střetává přibližně polovina trasy návrhu D2-C, návrhy 
D2-A a D2-B jsou vedeny mimo tuto oblast. Napadenou formulaci „Komunikace odvede část dopravní 
zátěže z centra dotčených obcí…“ lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Text v položce 
„Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na následovné znění: 
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„Komunikace odvede část dopravní zátěže z centra obcí dotčených hlukovou zátěží z dopravy (zejména obcí 
na nevyhovující silnici I/43), avšak nově se bude přimykat …“.

V předmětné položce „Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ je dále uvedeno, že bude nutné odpovídajícímu 
protihlukovými opatřeními dodržet limity pro hlukovou zátěž - tvrzení, že budou porušeny limity hlučnosti, 
je tedy nepravdivé.

K problematice údajného porušení limitů hlučnosti v prostoru Malhostovice – Drásov se podrobně vyjádřila 
Krajská Hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“), jejíž stanovisko je citováno níže. Pořizovatel v této 
souvislosti zdůrazňuje, že nelze srovnávat hodnocení SEA (a obdobně HIA), které se odehrává ve strategické 
rovině, s hodnocením EIA, kde je posuzován již konkrétní záměr. Jestliže dokumentace EIA upozorní na 
nějaký problém, nelze z toho dovozovat, že záměr (tzn. v tomto případě trasa R43) nemůže být dále 
sledován. Musí však být navržena (v prováděcí dokumentaci pro navazující řízení) taková opatření, aby byly 
dodrženy podmínky stanovené v EIA, resp. v souhlasném stanovisku KHS JMK k dokumentaci záměru a jeho 
posudku.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 18642/2011 ze dne 06.05.2011, uplatněného v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, tento dotčený orgán v příslušném bodě nesouhlasí s tím, že pochybil. 
V tomto stanovisku dále uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno 
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona 
stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož 
součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

K dané věci KHS JmK dále uvádí, že k záměru „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim-Svitávka“ vydala v rámci 
zveřejněné dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. „EIA“) vyjádření 
ze dne 28. 1. 2008 č. d. BK/4141/2008/HOK v č. j. 742/2008/BK/HOK a v rámci zveřejnění posudku vyjádření 
ze dne 20. 1. 2010 č. d. BM/2666/2010/HOK v č. j. 7961/2009/BM/HOK.

V předložené dokumentaci i posudku nebylo uvedeno (jak se tvrdí v námitce č. 36), že i při maximálním 
zahloubení trasy „německé“ varianty (v dokumentaci a posudku tzv. varianta 1) v prostoru Malhostovice-
Drásov budou porušeny limity hlučnosti. 

Konkrétně z dokumentace a následného posudku předmětného záměru vyplynulo, že v okolí km cca 19,500 –
20,500 vpravo a vlevo předmětná trasa R43 prochází mezi východním okrajem Drásova a západním okrajem 
Malhostovic a v tomto území přechází ze zářezu do násypu. Protihlukové stěny bude nutno situovat na 
hraně zářezu a v násypovém úseku pak na krajnici komunikace. Výpočet, který byl proveden pro výhledový
rok 2035, signalizuje mírné překročení hygienických limitů hluku u okraje zástavby Malhostovic vpravo
i v situaci s PS (v = 4m), a proto se dále uvádí, že v dalším stupni PD bude optimalizován předběžný návrh 
protihlukových stěn na základě podrobného modelu území a rozsah protihlukových opatření bude třeba 
posílit (i výškově). Konkrétní stavebně technické řešení včetně účinných protihlukových opatření bude řešit 
až dokumentace stavby v navazujících řízeních podle stavebního zákona.



653

Proto KHS JmK vydala souhlasná vyjádření k dokumentaci záměru „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim-
Svitávka“ a k jeho posudku s podmínkami, v nichž mimo jiné požadovala zpracovat podrobnou hlukovou 
studii a návrh protihlukových opatření optimalizovat tak, aby byl zajištěn reálný předpoklad splnění 
minimálně hygienických limitů hluku dle platných předpisů pro chráněné venkovní prostory staveb
a chráněné venkovní prostory, a to s ohledem na stávající i výhledový stav dle schválených územně 
plánovacích dokumentací. Tyto podmínky a další podmínky k ochraně veřejného zdraví jsou zakotveny ve 
stanovisku MŹP č. j. 106072/ENV/10 ze dne 21. 12. 2010. 

Hlučnost v předmětném prostoru Malhostovice – Drásov byla posouzena v dokumentaci Hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví, které je součástí „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“ (tzv. „SEA“), a to
v části hodnotící umístění variant záměru R43 úseku Kuřim – Černá Hora. 

Posouzení hlučnosti v rámci celé SEA pro obce Malhostovice a Drásov považuje KHS za dostatečné. SEA je 
součástí koncepčního dokumentu, který dává možnost umístění stavby v uvažovaném koridoru i z hlediska 
zajištění ochrany veřejného zdraví.

Postupné zpřesňování situování záměru bude prováděno v rámci zpracování dalších stupňů územně 
plánovacích dokumentací, kdy bude optimalizován návrh protihlukových opatření, která musí zajistit splnění 
zákonných hygienických limitů hluku.“

K bodu 10:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.

Výstupy z hodnocení SEA byly zohledněny v návrhu ZÚR v rámci úkolů pro územní plánování a kritérií
a podmínek pro rozhodování o změnách v území.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel dokumentace 
SEA, který je autorizovanou osobou a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti 
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Vlivy na ovzduší jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice
a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že hlediska 
znečištění ovzduší lze hodnotit riziko celkově jako nízké či přijatelné, a to ve všech variantách.

Koncepčním hlediskem se rozumí celkové pojetí v protikladu k pojetí dílčímu, lokálnímu, tedy vliv stavby 
jako celku v rámci širšího území, výsledné „vyvážení“ vlivů negativních (zde uváděné lokální zvýšení emisní 
zátěže v lokalitách, kde se trasa přibližuje obytné zástavbě) a pozitivních (snížení dopravní zátěže a s tím
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i související emisní zátěže v některých obcích, zejména obcích při stávající nadměrně zatížené silnici I/43, 
kde vzhledem k dnešní blízkosti zástavby již mnohdy nelze realizovat technická opatření ke zlepšení 
situace).

Napadenou formulaci „Snížení emisní zátěže z dopravy v centrech dotčených obcí“ lze v této souvislosti 
považovat za nepřesnou. Text v položce „Ovzduší“na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na 
následovné znění: „Snížení emisní zátěže z dopravy v centrech obcí dotčených touto zátěží (zejména obcí na 
nevyhovující silnici I/43)“.

Dle stanoviska Krajské hygienické stanice č.j. KHSJM 18642/2011 ze dne 06.05.2011 tento dotčený orgán 
nesouhlasí s tím, že pochybil. Ve stanovisku uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu 
bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině. 

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

K bodu 11:

Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých možných konkrétních a účinných opatření
k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. Ochrana veřejného zdraví je dle § 82 
odst. 2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., v kompetenci KHS JMK. Z hlediska ochrany ovzduší 2. Návrh ZUR JMK 
vychází z programu zlepšení kvality ovzduší dle § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb., který musí být v souladu
s národním programem (§ 7 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.). Dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví“ (dále jen „HIA“), která je součástí dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(dále jen „SEA“), obsahuje opatření, které plní koncepce ZÚR JMK ve vztahu k relevantním koncepcím a to:

a) na národní úrovni zejména pro naplňování referenčního cíle „zvyšovat kvalitu ovzduší cestou snižování 
emisí škodlivin a snižovat plochu území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší“ ze strategických 
dokumentů NEHAP (Akční plán zdraví a životního prostředí ČR)

b) SPŽP (Státní politika životního prostředí ČR) a Zdraví 2001 (Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“).
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c) na krajské úrovni zejména pro naplňování relevantních opatření z „Integrovaného programu ke zlepšení 
kvality ovzduší Jihomoravského kraje“. 

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“ je 
zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument
a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině. Vlastní 
vyhodnocení se zabývalo celkovým řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly 
zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. 
Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality ovzduší. V rámci posouzení suspendovaných částic byl 
zohledněn zákonem stanovený imisní limit PM10 i připravovaný imisní limit PM2,5.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

Ve svém stanovisku Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) č.j. KHSJM 18642/2011 
ze dne 06.05.2011 uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno 
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona 
stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož 
součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů 
koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou
i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace, týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (včetně vlivů 
znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. Zpracovatelem dokumentace SEA 
je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast 
posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá 
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za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování 
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. 

K bodu 12:

V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“ a „Malhostovická“ jsou při 
realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí i dopravní systém a byly tedy 
zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko
k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě 
„Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při splnění podmínek 
uvedených v předmětném stanovisku. 

Koridor R43 je v úseku Kuřim – Černá Hora vymezen v šířce 600 m. Tato šířka je dostatečná, aby umožnila 
upřesnění v navazující územně plánovací dokumentaci (územním plánu) a umístění trasy v navazujících 
povolovacích řízeních se splněním podmínek uvedených v předmětném stanovisku Ministerstva životního 
prostředí.

Přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní prostředí vyhodnotila 
dokumentace SEA. Zjištěné vlivy na sledované složky životního prostředí jsou souhrnně prezentovány
v hodnotících tabulkách, které jsou uvedeny v příloze dokumentace. Ve vztahu k oblasti Zlobice je v položce 
„příroda a krajina“ u variant D2-A („Německá“) a D2-B („Malhostovická“) uvedeno „v blízkosti PP Zlobice 
(EVL Zlobice)“. Je však třeba mít na zřeteli, že hledisko vlivů záměru na přírodu a krajinu je jen jedním
z kritérií hodnocení výhodnosti varianty. Výsledná varianta je pak variantou, která se jeví jako 
nejpřijatelnější při zohlednění jak environmetálních kritérií (minimalizace negativních vlivů na veřejné 
zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz apod.), tak také dopravně-inženýrských a technicko-ekonomických 
kritérií (přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního 
významu se zohledněním obsluhy území atd.).

Tvrzení uvedené podatelem o nepřijatelnosti trasy R43 v „německé“ trase není pravdivé, vzhledem k tomu, 
že MŽP vydalo výše uvedené souhlasné stanovisko k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka 
ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající 
variantě „Německá“).

Z vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území NATURA 2000, které je součástí 2. Návrhu ZÚR JMK vyplývá, že 
předložená koncepce „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“ nemá významný negativní vliv na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti a to vzhledem k tomu, že neobsahuje záměry s významně 
negativním vlivem ani územní rezervy, které nejsou vymezeny v rozsahu, který zachová možnost řešení bez
negativního vlivu nebo s nejmenším možným negativním vlivem na území Natura 2000, a pro které je 
nemožné přijmout potřebná kompenzační opatření.

K bodu 13:

Tento bod se týká přírodní památky Krkatá Bába, která se nachází na k.ú. Lubě.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. 
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K rychlostní silnici R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných 
záměrů“ dokumentace SEA (od str 186). Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK 
prověřeny všechny známé varianty, tedy i „známé alternativní trasy, které se PP Krkatá bába vyhýbají“. Ve 
2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena ve 2. 
úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách. V rámci hodnocení vlivů na přírodu a krajinu
v dokumentaci SEA nebyly přírodní památky včetně jmenované přírodní památky Krkatá Bába opomenuty. 
Konkrétně v kap. A.6.2 v části týkající se úseku Kuřim – Černá Hora se uvádí: „Realizace záměru je ve všech 
předložených variantách spojena s potenciálně významnými negativními vlivy ve vztahu k zájmům ochrany 
přírody a krajiny. Dotčeny budou skladebné části ÚSES - koridory ve všech variantách kříží regionální 
biokoridor. Koridor ve var. D2-A estakádou překračuje území PP Krkatá bába a je v kontaktu s PP Drásovský 
kopeček, PP Malhostovická pecka, PP Čtvrtky za Bořím. Koridor var. D2-B, D2-C a D2-D zasahuje do území PP 
Čtvrtky za Bořím. Koridory ve všech variantách vytváří územní podmínky pro vedení trasy mimo území 
uvedených ZCHÚ či pro minimalizaci vlivu na tato území.“

Rovněž na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA – Koridory a plochy dopravní infrastruktury je v položce 
„Příroda a krajina“ uveden jmenovitě „průchod PP Krkatá bába“.

K historii trasování „německé dálnice“ Vídeň – Brno – Vratislav uvádíme následující informace (čerpáno
z publikace „Stavby, kterým doba nepřála“ - Ředitelství silnic a dálnic, 2006). „Původně se počítalo s tím, že 
hluboká údolí říčky Lubě a Hlubockého potoka překoná dálnice dvěma železobetonovými obloukovými 
mosty. V případě stavby mostů v této podobě by došlo k likvidaci přírodní památky Krkatá Bába. Proto 
přistoupil Ing. Dr. Lorenz k rozdělení dálnice do dvou samostatných těles. Osy samostatných těles byly od 
sebe vzdáleny cca 140 m, přírodní památka Krkatá bába by se nacházela mezi těmito tělesy. Tím by došlo
i k rozdělení mostů a byly by postaveny čtyři samostatné mosty. Po vypuknutí válečného konfliktu byl projekt 
mostů přehodnocen a konstrukce mostů změněna na mosty betonové s malým rozpětím oblouků obložených 
velkými kamennými kvádry. Jednalo se o poněkud archaické řešení. Při stavbě takovýchto mostů nebylo 
třeba velké množství oceli, která byla přednostně dodávána pro vojenské účely. Na jaře 1940 je rozhodnuto 
postavit prozatím pouze jedno ze samostatných dálničních těles a provoz po něm vést dočasně obousměrně. 
Stavební práce na stavbě dálnice probíhají až do počátku roku 1942, kdy byly k 30. 4. 1942 zastaveny.“

Přírodní památka Krkatá Bába byla v r. 2004 podrobena botanickému průzkumu vzhledem k tomu, 
že předmětem ochrany je lokalita s výskytem přírodních teplomilných společenstev. Při průzkumech byl 
kladen zvláštní zřetel na koridor vymezený pro plánovaný průchod rychlostní silnice R43 s jeho 
bezprostředním okolím a na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin v daném území. Plocha přírodní 
památky je přibližně ve své polovině rozdělena asi 50 m širokým koridorem, kde ve 40. letech 20. století 
probíhaly přípravné práce pro stavbu tzv. Německé dálnice. V tomto pruhu byl v minulosti vykácen lesní 
porost. V současné době je koridor stěží rozeznatelný. Na sledované ploše vymezené pro realizaci rychlostní 
silnice R43 a v jejím bezprostředním okolí nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin. V případě 
průchodu rychlostní silnice přírodní památkou nebude přímo dotčena botanicky nejhodnotnější plocha, 
která se nachází v jižní části. Průchod rychlostní silnice bude veden na estakádě, proto by při výstavbě 
nemuselo dojít k narušení přírodní památky. Konkrétní poloha pilířů bude stanovena až při územním řízení. 
V rámci kompenzačních opatření by byly realizované biotechnické zásahy dle schváleného plánu péče
o chráněné území.

Z výše uvedeného vyplývá, že již v minulosti byly hledány možnosti, jak přírodní památku ochránit, resp. 
obejít, zároveň však také že vedení R43 v trase „německé dálnice“ ve vztahu k ochraně přírodní památky 
Krkatá bába je technicky řešitelné na soudobé úrovni tak, aby tato památka zůstala nedotčena.

K bodu 14:

Tvrzení, ze kterého vychází znění této námitky, vytrhává z kontextu hodnocení SEA jen dílčí hodnocení
k záměru R43 v úseku Kuřim - Černá Hora uvedené na str. 6 tabulkové přílohy 1.1 oddílu A. Účelově ovšem 
cituje jen první větu a zamlčuje následující větu, ze které je zřejmé, že na str. 6 není uvedeno závěrečné 
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komplexní hodnocení z hlediska všech posuzovaných složek životního prostředí, cit.: „Souhrnné 
vyhodnocení variantně vymezených koridorů je uvedeno v kap. 6 textové části a v tabulkové příloze 2.2 SEA 
dokumentace“. V kapitole 6 je podrobně popsáno hodnocení všech prověřovaných variant v předmětném 
úseku včetně souhrnného doporučení zpracovatele SEA, ve kterém zpracovatel konstatuje, že vzhledem
k protikladným hodnocením z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je při konečném výběru
z prověřovaných variant nezbytné zohlednit vedle environmentálních kritérií i dopravně - inženýrská
a technicko - ekonomická kritéria. Zpracovatel 2. Návrhu ZÚR JMK toto doporučení respektoval, jak je 
zřejmé z textové části Odůvodnění v části uvádějící informace k výběru výsledné varianty (str. 43)
v předmětném úseku R43. 

Není přitom pravda, že „nedoporučení“ některé varianty zpracovatelem SEA na základě méně příznivého 
vlivu na některou z dílčích složek životního prostředí vylučuje navrhnout tuto variantu jako variantu 
výslednou, pokud jsou jiná kritéria příznivá a žádný z dotčených orgánů chránících veřejné zájmy tuto 
variantu nevyloučil. Konstatování týkající se hlediska dotčených orgánů vychází z výsledků projednávání 2. 
Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona, kdy se žádný z orgánů nevyjádřil k projednávaným 
variantám R43 negativně s výjimkou MŽP, které označilo za nepřijatelnou z hlediska ochrany ovzduší 
variantu D2-C „Obchvatovou“ (která byla z tohoto důvodu následně z dalšího výběru vyloučena). 

Tvrzení, že zpracovatel SEA „ignoroval klíčové otázky týkající se hlučnosti a prašnosti a dokonce své 
negativní stanovisko vydal i po nepřípustné manipulaci s těmito aspekty“ je nedoloženým subjektivním 
názorem. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou 
stavebního zákona. Jmenovitě k R43 je souhrnné vyhodnocení variantně vymezených koridorů (včetně vlivů 
na obyvatelstvo a ovzduší) uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“ 
dokumentace SEA (pro předmětný úsek konkrétně od str. 198), a to včetně shrnutí výsledků Vyhodnocení 
vlivů na veřejné zdraví (HIA), mj. z hlediska znečištění ovzduší a hluku. Dále je hodnocení jednotlivých vlivů 
ke všem posuzovaným variantám (opět ve členění podle vymezených úseků R43) uvedeno v tabulkové 
příloze 2.2 SEA dokumentace“ a dílčí hodnocení k záměru R43 v úseku Kuřim - Černá Hora od str. 6 
tabulkové přílohy 1.1 oddílu A. V dokumentaci HIA, která je součástí dokumentace SEA, jsou vlivy na 
obyvatelstvo z hlediska znečištění a hlukové zátěže dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. 
„Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“.

Hodnocení SEA a HIA (včetně hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel dokumentace 
SEA, který je autorizovanou osobou a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti 
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Návaznost jednotlivých úseků R43 mezi sebou a na síť silnic nižších tříd byla posuzována jako jedno z kritérií
a podmínek pro rozhodování, zohledňujících základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území, a to
z hledisek dopravně – inženýrských, garantovaných zpracováním této problematiky příslušnou 
autorizovanou osobou.

K napadené „nespecifické podpoře politickým orgánem Jihomoravským krajem“, která údajně nemá oporu 
ve stavebním zákoně, uvádíme, že dle § 7 odst. 2 stavebního zákona vydává ZÚR zastupitelstvo kraje (tedy 
orgán kraje), a to v samostatné působnosti. Návrh na vydání ZÚR s jejich odůvodněním předkládá 
zastupitelstvu kraje krajský úřad (§ 41 stavebního zákona). Je tedy zřejmá provázanost pořizování ZÚR jako 
výkonu státní správy, s následným vydáním ZÚR cestou samosprávného orgánu, a tedy že je třeba, aby 
pořizovatel ZÚR JMK jako „předkládající“ znal a v mezích právních předpisů a stanovisek dotčených orgánů 
zohledňoval vůli „politického orgánu“, neboť tento může případně ZÚR z důvodu „politického nesouhlasu“ 
nevydat. Zároveň však plyne z § 41 odst. 2 stavebního zákona zastupitelstvu kraje povinnost před vydáním 
ZÚR si ověřit, zda nejsou v rozporu s politikou územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů nebo
s výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem ministerstva.
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„Nepravdivost“ dlouhodobé územní ochrany je subjektivním názorem podatele. Trasa byla v Územním 
plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace (dále jen „ÚPN VÚC BSRA“) jako
nadřazené územně plánovací dokumentaci zakreslena a podle soudobých výkladů jako závazná uplatňována 
do územních plánů příslušných obcí jak jejich pořizovateli (vesměs okresními úřady a následně úřady obcí
s rozšířenou působností), tak nadřízenými orgány (ministerstvem pro místní rozvoj a krajským úřadem). 

Zároveň byla v územně plánovacích i jiných podkladech předmětná rychlostní silnice nejen ověřována
v trase odpovídající ÚPN VÚC BSRA či v subvariantách, ale byla rovněž studována možnost jiných reálných
řešení. Jak zpracovatelé Územní prognózy Jihomoravského kraje včetně zpracovatele SEA dokumentace
a Generelu dopravy, tak zpracovatelé Vyhledávací studie vedení R43 Boskovickou brázdou dospěli
k podpoře realizace trasy rychlostní silnice R43 v úseku mezi Troubskem a Kuřimí přes Brno – Bystrc. Dle 
uvedených územně plánovacích podkladů bylo komplexně prověřeno vedení rychlostní silnice R43 a byla 
potvrzena trasa rychlostní silnice R43 vedená v trase „německé dálnice“ dle ÚPN VÚC BSRA.

Na faktu, že příslušná územní ochrana pro tuto trasu byla dlouhodobě zajišťována v územních plánech 
většiny trasou dotčených obcí a to i z pozice KrÚ JMK jako nadřízeného orgánu územního plánování, nic 
nemění ani současné rozsudky Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) rušící některé územní plány (např. 
územní plán města Brna) v části vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R43 na základě výkladu ke způsobu 
vymezení trasy R43 a tím i její závaznosti v ÚPN VÚC BSRA odlišného od výkladu platného v době pořizování 
těchto územních plánů.

Je však třeba mít na zřeteli, že „dlouhodobá územní ochrana“ trasy R43 ve variantě „Německé“ 
je jen jednou z „doplňujících“ položek uvedených v rámci odůvodnění jejího výběru, přičemž ve srovnání
s výsledky vyhodnocení variant dle aplikovaných kritérií a podmínek pro rozhodování a se stanovisky 
dotčených orgánů jde o argument spíše podpůrný, nikoliv však zásadní či rozhodující. 

K bodu 15:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešením území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví (a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů) ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní 
nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality 
ovzduší a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel dokumentace 
SEA, který je autorizovanou osobou a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti 
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pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

V dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „dokumentace HIA“), která je součástí 
dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“. Vlivy na obyvatelstvo z hlediska 
hlukové zátěže jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice a charakterizace 
rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že z hlediska hlukové zátěže 
jsou varianty D2-A („Německá“) a D2-B (Malhostovická) příznivé.

V kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ (str. 55) dokumentace HIA je uvedeno: 
„Hlukové zatížení je v hodnocené oblasti mapováno v okolí stávající trasy silnice I/43 a podél silnic druhé 
třídy II/377, II/379. Nejvýznamnější hlukovou zátěž oblasti představuje silnice I/43. Z navržených variant se
s oblastí zatíženou hlukem z rychlostní komunikace střetává přibližně polovina trasy návrhu D2-C, návrhy 
D2-A a D2-B jsou vedeny mimo tuto oblast. Napadenou formulaci „Komunikace odvede část dopravní 
zátěže z centra dotčených obcí…“ lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Text v položce 
„Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ na str. 7 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na následovné znění: 
„Komunikace odvede část dopravní zátěže z centra obcí dotčených hlukovou zátěží z dopravy (zejména obcí 
na nevyhovující silnici I/43), avšak nově se bude přimykat …“.

Dle stanoviska Krajské hygienické stanice č.j. KHSJM 18642/2011 ze dne 06.05.2011 tento dotčený orgán 
nesouhlasí s tím, že pochybil. Ve stanovisku uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu 
bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině. 

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů 
připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k 
závěrům posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 
zákona č. 100/2001 Sb.
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Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodu 16:

V podání je v tomto bodě (zřejmě chybně) uvedena varianta D2-A (což je označení pro variantu 
„Německou“), dále se však hovoří o variantě „Malhostovické“ a též z uvedeného čísla strany 7 a z citace 
textu dovozujeme, že bod se vztahuje k variantě D2-B („Malhostovické“).

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešením území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví (a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů) ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní 
nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality 
ovzduší a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn. že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel dokumentace 
SEA, který je autorizovanou osobou a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti 
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Vlivy na ovzduší jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice
a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že hlediska 
znečištění ovzduší lze hodnotit riziko celkově jako nízké či přijatelné, a to ve všech variantách.

Koncepčním hlediskem se rozumí celkové pojetí v protikladu k pojetí dílčímu, lokálnímu, tedy vliv stavby 
jako celku v rámci širšího území, výsledné „vyvážení“vlivů negativních (zde uváděné lokální zvýšení emisní 
zátěže v lokalitách, kde se trasa přibližuje obytné zástavbě) a pozitivních (snížení dopravní zátěže a s tím
i související emisní zátěže v některých obcích, zejména obcích při stávající nadměrně zatížené silnici I/43, 
kde vzhledem k dnešní blízkosti zástavby již mnohdy nelze realizovat technická opatření ke zlepšení 
situace).

Napadenou formulaci „Snížení emisní zátěže v zastavěných územích dotčených obcí“ lze v této souvislosti 
považovat za nepřesnou. Text v položce „Ovzduší“na str. 7 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na 
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následovné znění: „Snížení emisní zátěže z dopravy v zastavěných územích obcí dotčených touto zátěží 
(zejména obcí na nevyhovující silnici I/43)“.

Dle stanoviska Krajské hygienické stanice č.j. KHSJM 18642/2011 ze dne 06.05.2011 tento dotčený orgán 
nesouhlasí s tím, že pochybil. Ve stanovisku uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu 
bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 
stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný 
rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

K bodu 17:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů.

Není pravda, že by zpracovatel SEA „zcela rezignoval na posouzení koridoru vymezeného v ZÚR“. Koridory 
dopravní infrastruktury, tedy konkrétně i variantní koridory pro silnici R43, jsou v dokumentaci SEA popsány
a vyhodnoceny zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“, dále např. v podatelem 
citované příloze 1.1 – Koridory a plochy dopravní infrastruktury a příloze 2.2. – Hodnocení variantně 
vymezených koridorů. Jak je popsáno v úvodu kapitoly A.6, „hodnocení vlivů na životní prostředí je 
metodicky založeno na hodnocení variant v míře podrobnosti dané měřítkem ZÚR. Míra podrobnosti 
hodnocení jednotlivých vlivů odpovídá míře podrobnosti, v jaké je konkrétní jev (záměr) v rámci ZÚR 
definován nebo vymezen“. Je zjevné, že rovněž uváděná opatření SEA, formulovaná na základě tohoto 
hodnocení, mohou odpovídat pouze uvedené podrobnosti. K úrovni posuzování vlivů na životní prostředí
vlivů na veřejné zdraví ve vazbě na jednotlivé fáze těchto procesů se vyjádřila podrobněji KHS JMK v níže 
citovaném stanovisku.

Hodnocení SEA (včetně hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, 
který je autorizovanou osobou. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá 
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za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování 
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost hodnocení SEA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje 
skutečnost, že zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního 
zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

Ve svém stanovisku č.j. KHSJM 18642/2011 ze dne 06.05.2011Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS 
JmK“) uvádí, že „... v rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů 
na veřejné zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem 
územního plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení 
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 
Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního 
plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodům 18 a 19:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celková 
koncepce řešení. 
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Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. 
K napadené variantě „Malhostovické“ uvádíme, že vznikla v rámci procesu EIA, který probíhal od r. 2006
k rychlostní silnici R43 v úseku Kuřim – Svitávka, a to původně pro trasu v poloze „německé dálnice“. Na 
základě zjišťovacího řízení byl proces EIA doplněn o další dvě varianty (z nichž jedna odpovídá právě trase 
„Malhostovické“), pro které byla zpracována v červenci 2007 vyhledávací studie a následně v prosinci 2007 
zveřejněna dokumentace EIA. Tento proces probíhal (jak je zřejmé i z časových údajů) bez přímé vazby 
na proces pořizování ZÚR JMK. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla 
rychlostní silnice R43 řešena ve 2. úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách - variantě „Německá“ 
(D2-A), variantě „Malhostovická“ (D2-B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ 
(D2-D). Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivů ZÚR JMK 
na veřejné zdraví (tzv. HIA). Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování 
zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) 
zejména minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, 
dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním 
obsluhy území (zdrojová a cílová doprava).

Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). Zastupitelstvo 
Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010
doporučilo zvolit variantu „Německou“. Ve smyslu výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK 
upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona, tj. varianta „Malhostovická“ není nadále 
sledována.

K bodům 21 a 22:

Tyto body jsou směřovány do oblasti vlivů na veřejné zdraví, které jsou v působnosti orgánů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví, konkrétně pak vůči zájmům Ministerstva zdravotnictví. Tento orgán v úvodu 
svého stanoviska č.j. 58012/2011-1/OVZ-30.0 ze dne 16.8.2011 specifikoval zmocnění dotčeného orgánu,
a to následujícím způsobem: 

„V oblasti ochrany veřejného zdraví je dotčeným orgánem krajská hygienická stanice.

Uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci, v daném případě k Zásadám územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“), náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. 

Ministerstvo zdravotnictví dle ustanovení § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, řídí a kontroluje krajské 
hygienické stanice.“

K problematice uvedené v předmětných bodech podání dále Ministerstvo zdravotnictví ve výše uvedeném 
stanovisku uvádí:

 K bodu 21:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.
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Odůvodnění:

MZ se vyjádřilo k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území z hlediska ochrany veřejného zdraví 
obsaženého v Návrhu ZUR. 

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona s tím, 
že v daném případě uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 
odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. KHS JMK. Druhá věta výrokové části stanoviska Ministerstva 
zdravotnictví byla zapracována ve smyslu ustanovení § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. 

Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán KHS JMK svým stanoviskem podpořilo stanovisko KHS JMK. 
Ministerstvo zdravotnictví v předmětném stanovisku uvádí skutečnosti uvedené v závěrech „Vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj“ a zejména z kapitoly „Hodnocení na veřejné zdraví“, resp. text uvedený
v předmětném bodě podání obce Jinačovice (viz výše) reflektuje na skutečnosti deklarované ve Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, příloze k oddílu A „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ s tím, že 
hodnocení zdravotních rizik je v kompetenci resortu ministerstva zdravotnictví. 

K části předmětného tvrzení související s posuzováním konkrétních záměrů směřuje podmínka č. 2 
stanovená (v souladu s ust. § 4 odst. 5 stavebního zákona) ve výrokové části stanoviska KHS JMK 
ke 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20.07.2010 vydaného pod číslem 
jednacím 6726/2009/BM/odb_HOK dle níž KHS JMK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského 
kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. 
respektovat závěry a doporučení vyplývající z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území a 
z přílohy oddílu A této části 2. Návrhu ZÚR JMK, tj. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví. S tímto požadavkem se 
Ministerstvo zdravotnictví, jak je zřejmé z věty druhé výrokové části stanoviska MZ, ztotožnilo
s předpokladem, že záměry vymezené v ZÚR JMK (tj. v krajské koncepci územního plánování) budou 
následně posuzovány v rámci pořizování navazující územně plánovací dokumentace (na úrovni obcí) a na 
základě stavebně – technických parametrů specifikovaných v projektových dokumentacích pro následná 
řízení v rámci tzv. posuzování EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. K posuzování jednotlivých záměrů v následných 
řízeních dle stavebního zákona (tzv. EIA) Ministerstvo zdravotnictví podotýká, že z dikce zákona č. 100/2001 
Sb. mimo jiné vyplývá, že u zákonem stanovených záměrů se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 
zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace 
zpracovaná dle přílohy č. 4 tohoto zákona mimo jiné zabývat charakteristikou možných vlivů a odhadem 
jejich velikosti a významnosti, rozsahem vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 
Z hlediska ochrany veřejného zdraví je zcela zásadní, že dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 
musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 
kategorii i a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem 
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Dotčeným správním úřadem 
při posuzování vlivů na životní prostředí je Ministerstvo zdravotnictví v případech naplňujících dikci ust. § 23 
odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. 

 K bodu 22:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.

Odůvodnění:

Stanovisko MZ bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona s tím, že v daném případě 
uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona
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č. 258/2000 Sb. KHS JMK. Druhá věta výrokové části stanoviska MZ byla zapracována ve smyslu ustanovení
§ 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

V rámci projednávání ZÚR nelze vzhledem k absenci údajů o konkrétních záměrech vlivy kvantifikovat
a provést porovnání se zákonnými limity, neboť ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo 
jiné stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení
§ 36 odst. 3 stavebního zákona v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování
a koordinují územně plánovací činnost obcí. Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje 
územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství 
obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a stanovuje alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje. 
Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině. Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje
s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Vlastní vyhodnocení se zabývalo celkovým 
řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako 
vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

K posuzování jednotlivých záměrů v následných řízeních dle stavebního zákona (tzv. EIA) Ministerstvo 
zdravotnictví podotýká, že z dikce zákona č. 100/2001 Sb. mimo jiné vyplývá, že u zákonem stanovených 
záměrů se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle 
přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 tohoto zákona mimo jiné 
zabývat charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti a významnosti, rozsahem vlivů vzhledem
k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající 
stav životního prostředí v dotčeném území. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je zcela zásadní, že dle 
ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na 
veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví
v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování 
vlivů na veřejné zdraví..

Povinnost kvantifikovat vlivy konkrétních záměrů ani tyto vlivy u jednotlivých záměrů hodnotit nepřísluší 
Ministerstvu zdravotnictví, s výjimkou případů naplňujících dikci ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 
Sb.

Námitka p. H. P. (K100)

Námitka zástupce veřejnosti paní H. P., narozené XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, zaevidovaná na 
podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 54474/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011 OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání zástupce veřejnosti paní H. P. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také 
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„dotčené obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené.

Z hlediska formálních požadavků stanovených v § 39 odst. 2 stavebního zákona však předmětné podání 
neobsahuje výslovné znění námitky, které by bylo odděleno od jejího odůvodnění. Text předmětného 
podání byl rozčleněn do 11 bodů. Předmětné podání tedy bylo posouzeno podle obsahu tak, že námitka 
směřuje proti vymezení záměru rychlostní silnice R43 ve 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje (dále také „2. Návrh ZÚR JMK“) a v textu 11 bodů předmětného podání je obsaženo její odůvodnění.

Zástupce veřejnosti uplatnil proti 2. Návrhu ZÚR JMK následující námitku: „ 1. Obec Sudice by byla vážně 
poškozena předloženým návrhem ZÚR JMK. Tento Návrh je v rozporu se základními cíli územního plánování, 
jak jsou definovány ve stavebním zákoně. Požadujeme opakování pořizování ZÚR JMK.“.

K bodu 1:

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority 
územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. V souladu
s charakterem území kraje a se strukturou jeho osídlení Priority v bodech 1 až 17 zpřesňují obecné cíle
a úkoly územního plánování podle stavebního zákona a republikové priority územního plánování podle PÚR 
ČR 2008. Udržitelný rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek 
pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není 
závislý pouze na možnosti či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb.

Vzhledem k tomu, že nejsou uvedeny důvody rozporu 2. Návrhu ZÚR JMK se základními cíli územního 
plánování, nelze na tento bod konkrétněji reagovat. Z námitky rovněž není zřejmé, jakým způsobem by 
mohla být obec poškozena. Požadavek na opakované pořizování ZÚR JMK lze považovat za neoprávněný.

K bodům 2 a 3:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, ve všech 
případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. 
Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové 
superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“ 
dokumentace SEA.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části HIA jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá jako nástrojů hodnocení zdravotního rizika, kterými jsou odhad 
expozice, charakterizace rizika atd. V žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí 
být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno v kap. 4.4.4. „Rychlostní silnice R43 v úseku Černá Hora – hranice 
kraje“ dokumentace HIA.

Zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení 
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního 
zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
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dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

KHS JmK ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 
2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 09.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 18630/2011 nesouhlasí s požadavkem na 
vypracování nového hodnocení vlivů na veřejné zdrav a dále uvádí cit.:

„Námitka na pochybení zpracovatele ZÚR, SEA, tj. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí podle 
stavebního zákona (dále také „SEA“) a HIA se KHS JmK netýká, přesto však KHS JmK odkazuje na odůvodnění 
stanoviska k tomuto bodu námitky.

Odůvodnění stanoviska k bodu námitky:

V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a 
zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí,
z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro 
budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. 
ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (znečištění 
ovzduší a vlivy hluku) zabývali v podrobnosti odpovídající ZÚR. 
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K bodu 4:

Koridor pro rychlostní silnici R43 byl ve 2. Návrhu ZÚR JMK (projednaném dle § 37 stavebního zákona
v červnu 2010) řešen ve variantách, tj. i ve variantě na Svitavy. Projektant v něm rozdělil koridor R43 do čtyř 
úseků (R43-1 – R43-4) s dílčími variantami:

- úsek R43-1 Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim

- úsek R43-2 Kuřim – Černá Hora

- úsek R43-3 Černá Hora – Svitávka/Olešnice (hranice kraje)

- úsek R43-4 Svitávka – Velké Opatovice/Horní Smržov – hranice kraje

Úsek R43-3 Černá Hora – Svitávka/Olešnice (hranice kraje) byl řešen ve dvou dílčích variantách ve variantě 
„Německá“ ozn. D3-A v koridoru Černá Hora – Svitávka a ve variantě „Diplomová práce – západní“ ozn. D3-
B v koridoru Černá Hora – Olešnice (hranice kraje). Úsek R43-4 Svitávka – Velké Opatovice/Horní Smržov –
hranice kraje byl řešen ve dvou dílčích variantách: ve variantě „Německá“ ozn. D4-A a ve variantě 
„Diplomová práce – východ“ ozn. D4-B. Na základě vyhodnocení předložených koncepčních variant R43
z hlediska dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky 
životního prostředí projektant jako výslednou variantu v 2. Návrhu ZÚR JMK doporučil variantu 
„Německou“ (D3-A) v koridoru Černá Hora – Svitávka a variantu „Německou“ (D4-A) v koridoru Svitávka –
Velké Opatovice – hranice kraje. Pro porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování. 
Jedním z těchto kritérií byla také přepravní funkce a dopravní účinnost navrhované varianty viz str. 48 
textové části Odůvodnění.

Trasy R43 v prostoru od Boskovic byly tedy ve 2. Návrhu ZÚR JMK řádně posouzeny včetně posouzení 
dopravní účinnosti. 

K namítanému chybnému trasování rychlostní silnice R43, kdy je dle podatelů hlavní dopravní tok směřován 
na Svitavy uvádíme, že varianty rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK posouzeny v souladu s PÚR ČR 2008, 
ve které je R43 vymezena v trase Brno – Svitavy/Moravská Třebová. Důvodem vymezení je provázání 
silničních tahů D1 a R35. Zkvalitnění silničního spojení Brno – Svitavy/Moravská Třebová.

K bodu 5:

Nejvyšší správní soud rozsudkem č. 8 Ao 5/2010-149 ze dne 24. února 2011 potvrdil oprávněnost uvedení 
varianty rychlostní silnice R43 směrem na Moravskou Třebovou v ZÚR Pardubického kraje. V rozsudku 
mimo jiné NSS uvedl cit.: „ Z textu PÚR 2008 jednoznačně nevyplývá, že by se vláda chtěla odchýlit od již 
dříve sledovaného koridoru… článek 121 PÚR 2008 stanovil úkol pouze pro MD, neupravoval však sám dvě 
varianty vedení koridoru R43, které by měly vliv na územní plánování… doplnění názvu „Svitavy“ do bodu 
121 PÚR 2008 je třeba interpretovat tak, že tu jde o úkol pro ústřední správní úřady (konkrétně pro MD), aby
v součinnosti s MŽP a oběma dotčenými kraji byly k prověření možnosti směrování koridoru na Svitavy 
(neboť směrování na Moravskou Třebovou bylo prověřeno již v minulosti a také se stalo součástí dřívější 
převzaté územně plánovací dokumentace) opatřeny relevantní územně plánovací podklady. Teprve kladným 
výsledkem takového prověření by vznikl podklad, který by při další aktualizaci PÚR již umožnil uložit 
konkrétní úkol orgánům územního plánování….“ 

V souvislosti s úkolem vyplývajícím z Politiky územního rozvoje ČR 2008, která ukládá MD v součinnosti
s MŽP a dotčenými kraji v čl (121) prověřit možnosti připojení R43 v prostoru Svitavy, zajistilo ŘSD
z pověření MD zpracování vyhledávací studie „Rychlostní silnice R43 Černá Hora (Svitávka) – Svitavy 
(Litomyšl) R35“, podrobně viz odůvodnění k bodu 7 námitky. 

Nejvyšší správní soud se problematikou vedení R43 směrem na Svitavy zabýval a dospěl k závěru, že 
Pardubický kraj při pořizování ZÚR Pardubického kraje nepochybil. Z uvedeného vyplývá, že návrh vybrané 
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varianty koridoru R43 v ZÚR JMK je plně v souladu se schválenou PÚR 2008 a současně koordinován
s navazujícím úsekem v Pardubickém kraji dle vydaných ZÚR Pardubického kraje. 

K bodu 6:

Obecně k problematice dopadů na veřejné zdraví uvádíme, že účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, 
které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje
a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. 
„Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“ je zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK 
na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí 
se odehrává ve strategické rovině. Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení 
se nepracuje s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Vlastní vyhodnocení se 
zabývalo celkovým řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny
i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly 
zahrnuty i determinanty kvality ovzduší a determinanty hlukové zátěže. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, ve všech 
případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. 
Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové 
superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části dokumentace HIA jde o hodnocení nad rámec 
strategického posouzení. Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad 
expozice, charakterizace rizika atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které 
musí být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní 
řízení). 

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. K této fáze tj. územnímu a stavebnímu řízení směřuje citované stanovisko městského soudu, kdy 
stavební úřad nemůže rezignovat na povinnost chránit veřejné zájmy. Strategické hodnocení má naopak 
stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna 
ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější. Je nutné dodat, že 

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

Jak uvádí ve svých stanoviscích KHS JMK pro posouzení je zásadní, že zpracovatel HIA ve svém závěru na 
základě hodnocení nevyloučil žádnou z posuzovaných variant, současně však upozornil na potenciální 
problémy související s ochranou veřejného zdraví.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dokumentace SEA včetně dokumentace HIA byly zpracovány v souladu se 
zákonem. 

K bodu 7:

V souvislosti s úkolem vyplývajícím z Politiky územního rozvoje ČR 2008, která ukládá MD v součinnosti
s MŽP a dotčenými kraji v čl. (121) prověřit možnosti připojení R43 v prostoru Svitavy, zajistilo ŘSD
z pověření MD zpracování vyhledávací studie „Rychlostní silnice R43 Černá Hora (Svitávka) – Svitavy 
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(Litomyšl) R35“. Studie byla projednávána v období červen až srpen 2010 se zástupci MŽP, příslušných 
odborů Jihomoravského kraje, Pardubického kraje, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a s obcemi, 
kterých se dotýkalo vedení navrhovaných variant směrem na Svitavy. K výsledkům této studie se zástupci 
MŽP a MD na jednání dne 16.09.2010 dohodli, že vyhledávací studie prokazuje nevýhodnost navržené trasy
R43 ve směru na Svitavy a odsouhlasili, aby nadále byla sledována varianta vedená směrem k připojení na
R35 v prostoru Starého Města u Moravské Třebové. Bylo doporučeno řešení, které projednaly dotčené 
orgány MD a MŽP a jejich dohodu následně potvrdilo MMR souhlasem ke splnění úkolu PÚR ČR 2008. 

Na základě skutečností, které v době vydání stanoviska MŽP a MD k 2. Návrhu ZÚR JMK nebyly známy a 
v souladu s dohodou mezi MD a MŽP ze dne 16.09.2010 doplnilo MD stanovisko ke 2. Návrhu ZÚR JMK 
podáním pod č.j. 631/2010-910-UPR/1-Ma ze dne 25.10.2010. Pořizovatel následně doplnil do vypořádání 
stanoviska MŽP informace o prověření záměru dle úkolu z PÚR ČR 2008 a dohodl s MŽP následující: „ V ZÚR 
JMK bude nadále sledována varianta „Německá“, v úseku R43-3 (Černá Hora – Svitávka) označená D3-A a 
v úseku R43-4 (Svitávka – hranice kraje) označená D4-A.“ Vypořádání stanoviska MŽP bylo dohodnuto dne 
24.01.2011.

Ministerstvo dopravy ve svém vyjádření ze dne 25.10.2010 k výběru varianty R43 v úseku Svitávka – Velké 
Opatovice/Horní Smržov – hranice kraje uvedlo, že v souladu s úkolem z PÚR ČR 2008 byly na základě 
požadavku MŽP posouzeny a prověřeny varianty na Svitavy. Studie prokázala nevýhodnost varianty na 
Svitavy, poté MŽP odsouhlasilo další sledování varianty na Mor. Třebovou. 

Dle § 4 odst. 3 stavebního zákona mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat navazující stanoviska pouze 
na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se 
podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno. Vzhledem k tomu, že MD 
předmětnou studii projednávalo v období červen až srpen 2010 a výsledky studie byly známy v září 2010, 
lze považovat doplnění stanoviska MD ke 2. Návrhu ZÚR JMK podáním pod č.j. 631/2010-910-UPR/1-Ma ze 
dne 25.10.2010 za dostatečně odůvodněné. Bez závěrů, které vyplynuly ze studie, nebylo možné ze strany 
MD v době projednání 2. Návrhu ZÚR JMK dle §37 stavebního zákona (červen – červenec 2010) vydat 
stanovisko k výběru varianty předmětného úseku rychlostní silnice R43. 

K bodu 8:

Kompetence Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) jsou upraveny v zákoně č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zde je v § 43 písm. l) 
uvedeno cit.:„Ministerstvo životního prostředí uplatňuje stanovisko obsahující podmínky ochrany ovzduší 
podle § 17 odst. 1 písm.a) k PÚR a k ZÚR a povolení ke zvýšenému obsahu síry v kapalných palivech podle
§ 17 odst. 2 písm. h)“. Ve smyslu tohoto ustanovení bylo s MŽP dohodnuto, že z hlediska ochrany ovzduší 
(§ 43 písm. l) zákona č. 86/2002 Sb.) jsou obě varianty tj. D4-A „Německá“ i D4-B „Diplomová práce -
východní“ přijatelné s odůvodněním, že uváděná upozornění se týkají dopravně – inženýrských a technicko 
– ekonomických kritérií v kompetenci Ministerstva dopravy a nejedná se tedy o požadavky z hlediska 
ochrany ovzduší. 

MŽP ke 2. Návrhu ZÚR JMK vydalo souhlasné stanovisko ze dne 22.08.2011 pod č.j. 57971/ENV/11 podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.

K bodům 9 a 10:

Koordinaci ZÚR JMK s navazujícím koridorem R43 je doložena vydanými Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje. Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudkem č. 8 Ao 5/2010-149 ze dne 24.února 2011 
potvrdil oprávněnost uvedení varianty rychlostní silnice R43 směrem na Moravskou Třebovou v ZÚR 
Pardubického kraje. V rozsudku mimo jiné NNS uvedl cit.: „ Z textu PÚR 2008 jednoznačně nevyplývá, že by 
se vláda chtěla odchýlit od již dříve sledovaného koridoru……..článek 121 PÚR 2008 stanovil úkol pouze pro 
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MD, neupravoval však sám dvě varianty vedení koridoru R43, které by měly vliv na územní 
plánování………..doplnění názvu „Svitavy“ do bodu 121 PÚR 2008 je třeba interpretovat tak, že tu jde o úkol 
pro ústřední správní úřady (konkrétně pro MD), aby v součinnosti s MŽP a oběma dotčenými kraji byly
k prověření možnosti směrování koridoru na Svitavy (neboť směrování na Moravskou Třebovou bylo 
prověřeno již v minulosti a také se stalo součástí dřívější převzaté územně plánovací dokumentace) opatřeny 
relevantní územně plánovací podklady. Teprve kladným výsledkem takového prověření by vznikl podklad, 
který by při další aktualizaci PÚR již umožnil uložit konkrétní úkol orgánům územního plánování….“

K posouzení variant rychlostní silnice R43 jsme se již vyjádřili v odůvodnění k bodu 4 námitky.

K variantě na Svitavy dodáváme, že tato má zásadní problémy s vedením přes území Pardubického kraje. 
Zásadním střetem s životním prostředím je průchod přes II. ochranné pásmo březovského vodního zdroje, 
sloužícího pro zásobování města Brna. Dále trasa zasahuje do dobývacího prostoru výhradního ložiska 
Březinka. 

Námitka zástupce veřejnosti, že varianta rychlostní silnice R43 na Svitavy nebyla posouzena, je 
neoprávněná.

K bodu 11:

Dokumentace je zpracována v měřítku 1:100 00 (200 000) a na webových stánkách je zobrazena pomocí 
rastrových souborů. Větším přiblížením se dosáhne pouze rozrastrování výsledného obrazu, nikoliv 
zpřesnění kresby. Hranice dopravních koridorů jsou čitelné v odpovídajícím měřítku, jak v tištěné podobě 
dokumentace, tak ve webové prezentaci.

Námitky zástupce veřejnosti Občanského sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně –

Bosonohách, IČ 26660407, zastoupeného předsedkyní M. Š. (K101 a A34)

Námitky zástupce veřejnosti Občanského sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Bosonohách, 
IČ 26660407, zastoupeného předsedkyní M. Š., adresa Hoštická 95, 642 00 Brno, zaevidované na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 54521/2011 a č.j. JMK 59374/2011,
sp.zn. S-JMK 24269/2011/ OÚPSŘ, se zamítají. 

Odůvodnění:

Předmětná podání zástupce veřejnosti Občanského sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně –
Bosonohách, IČ 26660407, zastoupeného předsedkyní M. Š., byla vyhodnocena jako námitky 
splňující podmínky stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky 
proti návrhu zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím 
(dále také „dotčené obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být 
odůvodněné a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Znění vlastní námitky nebylo odlišeno od jejího odůvodnění tak, jak to předpokládá § 39 odst. 2 stavebního 
zákona, a proto bylo předmětné podání posouzeno podle obsahu. Text předmětného podání zástupce 
veřejnosti byl rozčleněn do 31 bodů, přičemž v první větě 1. bodu bylo uvedeno následující: „Žádáme 
vypustit z návrhu ZÚR JMK trasu R43 se všemi souvisejícími dopravními stavbami v trase tzv. německé 
dálnice“ a v první větě 2. bodu bylo uvedeno „Požadujeme vypustit JZ tangentu, mimoúrovňovou křižovatku 
R43xD1xJZT a R43“. V bodě 7. je dále formulován požadavek k ZÚR „zahrnout plnohodnotný obchvat MČ 
Bosonohy v návaznosti na krajskou silnici II/602 ve směru od Popůvek“. Tyto citované části textu 
předmětného podání byly vyhodnoceny jako námitky s tím, že ve zbývajících částech podání je již obsaženo 
pouze jejich odůvodnění.
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Z textu podání vyplývá, že území dotčené námitkou je celé území města Brna dotčené navrhovanou trasou 
R43 a souvisejících dopravních staveb, tj. včetně celých MČ Kníničky, Bystrc a Bosonohy a přilehlých obcí. 

Na žádost podatele bylo společně s podáním nazvaným „Věc: Námitka zástupce veřejnosti k návrhu Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje ve věci rychlostní komunikace R43 a souvisejících dopravních 
stavbách a zmocnění zástupce veřejnosti“ ze dne 18.04.2011, které bylo na podatelně Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje zaevidováno dne 19.04.2011 pod č.j. JMK 54521/2011, vyřízeno i podání, které 
zástupce veřejnosti uplatnil dne 19.04.2011 při veřejném projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 22 
odst. 3 stavebního zákona, a které bylo zaevidováno pod č.j. JMK 59374/2011. 

Jednotlivé body předmětného podání byly vypořádány následovně:

K bodu 1 odůvodnění námitky:

Ve zbývajícím textu 1. bodu předmětného podání zástupce veřejnosti je vlastní námitka odůvodněna 
tvrzením, podle kterého koridor trasy R43 vymezený „přes MČ Brna“, není v souladu s Politikou územního 
rozvoje (dále jen „PÚR 2008“) a s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 
23.06.1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (dále jen „TEN-T“).

Namítaný rozpor záměru R43 s čl. 23 PÚR 2008 a s čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T zasahuje samotnou podstatu 
celého tohoto plánovaného koridoru.

Tzv. „Bystrcká“ varianta R43 byla vybrána po prověření a vyhodnocení všech známých variant této 
plánované rychlostní silnice. Průchod trasy v koridoru R43 prostorem Bystrce je z důvodu minimalizace vlivů 
motorového provozu na přilehlé obytné a rekreační území již v podrobnosti projektové dokumentace řešen 
zahloubením a překrytím trasy v délce cca 1,480 km. Také z tohoto důvodu byla tzv. „Bystrcká“ varianta R43 
vyhodnocena jako nejvhodnější z porovnávaných variant, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska 
hlukové zátěže, v dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „dokumentace HIA“), která je 
součástí dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“. 

Koridor kapacitní silnice R43 je v čl. 121 PÚR 2008 vymezen jako součást TEN-T. PÚR 2008
v rámci tzv. „Republikových priorit“, konkrétně ve svém čl. 23, stanoví také následující prioritu pro kapacitní 
silnice: „jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“. PÚR 2008 neobsahuje definici zde použitých pojmů „dostatečný 
odstup“ a „hlavní centrum osídlení“. Pro vyřešení tohoto výkladového problému nelze využít ani úpravu 
obsaženou v čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, protože zde byl použit jiný pojem „obchvaty hlavních městských 
center“ (angl.: „bypass the main urban centres“), kromě toho TEN-T také neobsahuje definici tohoto pojmu. 

Další komplikaci tohoto výkladového problému působí nejednoznačná terminologie užívaná v oficiálním 
českém znění TEN-T, jak bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Výše již bylo zmíněno, že např. 
anglické znění TEN-T, čili rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, obsahuje pojem „bypass the main 
urban centres“, který byl ve svém doslovném překladu „obchvaty hlavních městských center“ použit
i v původním českém znění tohoto dokumentu. Dne 26.08.2006 však vyšlo „Zvláštní vydání Úředního 
věstníku Evropské unie v českém jazyce“ (Úř. věst. L233, 26.8.2006, s. 36-36(CS)), kterým byla původní 
formulace „obchvaty hlavních městských center“ použitá v českém znění čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, 
změněna na formulaci „míjejí hlavní sídelní útvary“. Tuto změněnou formulaci ve své judikatuře použil
i Nejvyšší správní soud např. v rozsudku č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008, nebo např. v rozsudku 
č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011. Ani Nejvyšší správní soud však tento pojem nedefinoval. Platnost 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996 skončila dne 24.08.2010, 
přičemž ode dne 25.08.2010 vstoupilo v platnost rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 661/2010/EU ze dne 07.08.2010, vydané v Úředním věstníku Evropské unie dne 05.08.2010 (Úř. věst. 
L204, 5.8.2010, s. 1-129) (dále jen „přepracovaný TEN-T“). České znění tohoto „přepracovaného TEN-T“, 
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vydané v Úředním věstníku Evropské unie, však nově ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b) znovu obsahuje 
formulaci „obchvaty hlavních městských center“.

Z obsahu výše citovaných rozsudků Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008
a č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011 vyplývá, že definování tohoto problematického pojmu se očekává 
od pořizovatele konkrétní územně plánovacích dokumentace. Ve druhém ze zde citovaných rozsudků je 
totiž uvedeno i následující: „Nejvyšší správní soud se domnívá, že posouzení souladu trasování silnice R43
s Politikou a s cit. rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady by mělo spíše náležet k procesu přijímání 
zásad územního rozvoje, jež mohou trasu silnice jako jediné vymezit. Bude též primárně na zvážení 
pořizovatele zásad, zda bude území obcí Drásov a Malhostovice považovat za „hlavní sídelní útvar“ ve 
smyslu cit. dokumentů.“.

Pojem „hlavní městské centrum“, jako jedna ze dvou výše zmiňovaných formulací, které byly použity
v českém znění TEN-T, a pojem „hlavní centrum osídlení“ použitý v PÚR 2008, mají jeden společný prvek, 
který pro hledané osídlení nebo město vyjadřuje očekávaný charakter „centra“. Lze tedy dovodit, že v obou 
případech bylo těmito pojmy zamýšleno určit centra např. kultury, vzdělání, administrativy, politiky, 
obchodu, výroby a zaměstnanosti, což jsou charakteristiky, kterými lze přiléhavěji popsat např. město Brno, 
než většinu obcí na trase R43. Třetí pojem „hlavní sídelní útvar“, který je alternativně užívaný v českém 
znění TEN-T, je nezbytné uchopit za ten charakteristický znak, který mají všechny tři pojmy společný, a to je 
očekávaná vlastnost „hlavního“, ať už se jedná o „hlavní městské centrum“, „hlavní centrum osídlení“ nebo 
„hlavní sídelní útvar“. Z výrazu „sídelní“ by bylo možné dovozovat očekávání charakteristiky sídel 
obyvatelstva, ale stejně tak i sídel významných institucí, jejichž příklady již byly výše vyjmenovány. Opět 
tedy lze dospět k závěru, že tato charakteristika je přiléhavější pro např. město Brno, než pro většinu obcí 
na trase R43. V daných souvislostech je nutné vzít v úvahu také fakt, že Brno je krajské město 
Jihomoravského kraje, tedy hlavní město Jihomoravského regionu, což je z hlediska zásad územního 
rozvoje, které jsou územně plánovací dokumentací regionální úrovně, podstatná skutečnost. Kvalitu 
„krajského města“, lze tedy považovat za dostatečně relevantní charakteristiku pro to, aby tato hodnota 
mohla být považována za nejvýznamnější a určující kritérium definující tento problematický pojem. Tímto 
způsobem lze tedy dospět k závěru, že „hlavní městská centra“, „hlavní centra osídlení“ nebo „hlavní sídelní 
útvary“ z hlediska zásad územního rozvoje jsou hlavní města příslušných regionů, čili se jedná o krajská 
města. 

PÚR 2008 však ve svém čl. 23, pro případy volby trasy dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic, rozšiřuje 
oblast hlavního centra osídlení ještě i o jeho „obytnou zástavbu“ (cit.: „aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“). PÚR 2008 nedefinuje ani pojem „dostatečný odstup“, ale je 
zřejmé, že důvodem pro stanovení této podmínky byl veřejný zájem na zamezení nepřiměřených zásahů do 
kvality podmínek bydlení v obytné zástavbě hlavních center osídlení v případě, že je zde plánována 
realizace záměru podobného typu, jako je R43 v Bystrci. 

V těchto souvislostech zřetelně vyvstává vzájemný vztah mezi čl. 23 PÚR 2008 a čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T. 
Zatímco TEN-T ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b), jako jednu z možných charakteristik tzv. „Transevropské 
silniční sítě“ stanoví, že se jedná o dálnice a silnice vysoké kvality „…, jež jsou obchvaty hlavních městských 
center na trasách stanovených sítí“, tak PÚR 2008 ve svém čl. 23 upřesňuje tuto charakteristiku, když 
stanoví „… jejich trasy… …volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center 
osídlení“.

V případě koridoru R43 byla podmínka dostatečného odstupu od obytné zástavby hlavního centra osídlení 
vyřešena tím, že v prostoru Bystrce je z důvodů minimalizace vlivů motorového provozu na přilehlé obytné
a rekreační území již v podrobnosti projektové dokumentace řešen zahloubením a překrytím trasy v délce 
cca 1,480 km, jak již bylo shora uvedeno. Také z tohoto důvodu byla tzv. „Bystrcká“ varianta R43 
vyhodnocena jako nejvhodnější z porovnávaných variant v dokumentaci HIA, a to z hlediska imisní zátěže 
PM10 i z hlediska hlukové zátěže. Lze tedy uzavřít, že vymezení koridoru R43 v území města Brna, konkrétně 
městské části Bystrc, je v souladu s PÚR 2008 i TEN-T. Opačné tvrzení je neodůvodněné.
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K bodu 2:

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (dále jen 
„HIA“), které se zabývá vlivem této územně plánovací dokumentace na obyvatelstvo – veřejné zdraví, je 
zpracováno jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (dále jen „SEA“). 
Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině.

Tento bod podání se týká především mimoúrovňové křižovatky R43x D1×Jihozápadní tangenta na území MČ 
Brno-Bosonohy (která bude ovlivňovat širší území, zejména mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou 
městskou částí Bosonohy), včetně vlastních komunikací, k jejichž křížení zde dochází, a to zejména ve vazbě 
na hlukové zatížení a znečištění ovzduší. 

HIA se problematikou MÚK Bosonohy zabývá v rámci hodnocení dopravních koridorů, jejichž součástí jsou 
mimoúrovňové křižovatky, viz kapitola 4.4.15.1 (v souhrnu pak kapitola 5 HIA). Zde je v souvislosti s MÚK 
Bosonohy uvedeno: „V lokalitě mezi obcemi Troubsko a Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
nastávají pravděpodobně nejvýznamnější vlivy kumulace záměrů silničních staveb v rámci celého 
Jihomoravského kraje. …střetávají se zde tři záměry: rozšíření dálnice D1 (D8), silnice R43 ve variantě 
bystrcké (D1-A) a jihozápadní tangenta (D10-A, D10-B. … V poměrně sevřeném prostoru bude vybudována 
mimoúrovňová křižovatka…“ Jmenované území (ve kterém se nachází i navrhovaná MÚK Bosonohy) bylo
v této dokumentaci vyhodnoceno jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), 
která zde bude spojena s poměrně významným imisním a zejména hlukovým zatížením obyvatel. 
V závěrech HIA v kap. 5 je k problematice takových lokalit konstatováno následující: „V těchto lokalitách je 
nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak
i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly 
být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit 
součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví“. Z citovaného textu je zřejmé, že hodnocení HIA požaduje 
zpracovat podrobnou studii (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. 
Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by měla být 
zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná nezbytnost 
zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA 
hodnocení je tedy posouzení očekávané zátěže při realizaci všech záměrů na základě podrobné studie jako 
resortního podkladu. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do 2. Návrhu ZÚR JMK
u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK se tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je 
oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně 
plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, 
zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK.

Střet záměrů v předmětné lokalitě lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu 
včetně návrhu opatření. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro 
veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je
z hlediska zátěže příznivější.

Souhrnně lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (vlivy hluku
i znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. V případě, že by se v navazujících řízeních 
nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by rizika 
snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.
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Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 20599/2011, ze dne 
10.05.2011 uvedla následující: „Problematikou stávající zátěže se zabývají věcně a místně příslušné orgány 
veřejné správy.

V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je 
také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 100/2001 
Sb.“). Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu; v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat, jaká bude úroveň kvality ovzduší a hlukové zátěže v době projednávání realizace 
záměrů a záměrů souvisejících, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických 
řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době jejich realizace.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů 
připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k 
závěrům posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 
zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

Současně KHS JmK odkazuje na podmínku č. 2 stanovenou v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze 
dne 20. 7. 2010 vydaného pod číslem jednacím 6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu
BM/33103/2010/odb_HOK, dle níž KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na 
udržitelný rozvoj území (dále také „Vyhodnocení vlivů“) a z přílohy č. 3 této části, tj. Hodnocení vlivů Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje na veřejné zdraví (dále také „HIA“).
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Citovaná podmínka směřuje k naplnění závěrů a doporučení vyplývajících z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území a z přílohy č. 3 této části, tj. HIA, kde se 
mimo jiné uvádí:

1. V lokalitě Bosonohy – Troubsko – Ostopovice dochází ke střetu 3 záměrů, a to záměr D1-A (úsek R43-1, 
varianta „Bystrcká“), záměr D8 (dálnice D1 Kývalka – Holubice, rozšíření na 6ti-pruh včetně nových 
mimoúrovňových křižovatek) a záměr D10-A (jihozápadní tangenta, varianta „Modřická“) resp. D10-B 
(jihozápadní tangenta, varianta „Želešická“). V prostoru mezi zástavbou uvedených sídel má být 
vybudována mimoúrovňová křižovatka, kterou má dle dostupných údajů projíždět více než 100 tisíc 
vozidel denně. 

Pro tuto lokalitu HIA rovněž doporučuje, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie 
se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh 
opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu měly 
být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona.

2. Současně stanovují ZÚR JMK v textové části 2. návrhu (kapitola H.) požadavky nadmístního významu 
na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí s tím, že 
jako úkol pro územní plánování ukládají územně koordinovat, upřesnit a vymezit mj. předmětné 
koridory v obcích Brno, Troubsko, Ostopovice.

Požadavek na „Vymezení koridorů s identifikovaným rizikem možného vlivu na obytnou zástavbu 
zpřesnit v rámci zpracování navazující územně plánovací dokumentace s cílem minimalizace vlivů na 
kvalitu obytného prostředí dotčených sídel“ je rovněž jedním z prostorových opatření navrhovaných
v části A.7 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.

Dle § 43 stavebního zákona územní plán mj. vymezí plochy a koridory, stanoví podmínky pro využití 
těchto ploch a v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu se zásadami územního rozvoje a s politikou územního rozvoje. Z výše uvedeného lze 
dovodit, že při respektování požadavku na koordinaci územně plánovací činnosti obcí je reálný 
předpoklad pro zajištění minimalizace negativních vlivů souvisejících s umístěním výše uvedených 
záměrů v předmětném území.“

Z odůvodnění stanoviska KHS JmK k 2. Návrhu ZÚR ze dne 20. 7. 2010 vyplývá, že vzhledem k tomu, že dle 
závěrů HIA dostupné podklady neumožnily v době zpracování souhrnnou zátěž přesně kvantifikovat, 
požadovala KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje respektovat závěry
a doporučení stanovená ve 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelné území a v příloze HIA s tím, že zcela 
reálně lze předpokládat, že po vydání ZÚR JMK, které vymezí koridory a plochy konkrétních záměrů, bude 
zahájeno jejich upřesnění v navazujících územně plánovacích dokumentacích a při předrealizační 
(projektové) přípravě záměrů, čímž bude na základě predikovaného řešení umožněno zpracování v HIA 
doporučené podrobné rozptylové a hlukové studie a následné prověření řešení vybraných problémů územní 
studií. 

Současně KHS JmK odkazuje na úkoly pro územní plánování, případně kriteria a podmínky pro rozhodování
o změnách v území stanovené pro předmětné záměry v části D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů 
vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, 
včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv 2. Návrhu ZÚR JMK.“

K Jihozápadní tangentě uvádíme, že V ZÚR JMK prověřený a vymezený koridor Jihozápadní tangenty (dále 
jen JZT) je dlouhodobým záměrem, který prověřila řada územně plánovacích podkladů, zejména Generel 
dopravy Jihomoravského kraje, Územní prognóza Jihomoravského kraje, Územní studie v oblasti 
jihozápadně města Brna, Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a Model silniční dopravy pro 
výhledovou síť Jihomoravského kraje. 
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JZT je součástí v ZÚR JMK navržené dopravní sítě jižně dálnice D1, ke které se vztahuje úkol pro územní 
plánování stanovený v PÚR 2008 v části „Rozvojové oblasti rozvojové osy“, a to: „vytvořit územní podmínky 
pro řešení dopravní situace (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti s rozvojem komerční zóny 
Brno-jih“. 

Nutnost řešení silniční sítě jižně dálnice D1 byla vyvolána rozvojem města Brna jižním směrem, zejména 
výstavbou komerčních zón v území. Z hlediska řešení silniční sítě města Brna a okolí (území Brněnské 
aglomerace) je podstatné respektování systému třístupňové ochrany území, zejména zastavěných území, 
před tranzitní dopravou

ZÚR JMK řeší zajištění ochranného dopravního systému Brněnské aglomerace v území jižně dálnice D1 
doplněním tangent k městu Brnu, a to JZT, Jižní tangenty (dále jen JT), které představují propojení dálnic D1
a D2 ve směru západ – jih a zároveň zkapacitnění dálnice D1 rozšířením na šestipruhové uspořádání v úseku 
Kývalka – Holubice. Na jižní tangentu v MÚK JT – D2 může navázat Jihovýchodní tangenta (dále jen JVT).

Koridor JZT prochází mezi MÚK Bosonohy a MÚK Modřice a funguje jako dopravní propojení dálnice D1 (ze 
směru Praha Brno) a navrhované rychlostní silnici R43 (ze směru Moravská Třebová – Brno) se silnicí R52 
(která zkvalitní dopravní tah Brno Vídeň). Významný je navazující koridor JT v úseku JZT - D2 propojující 
silnici R52 s dálnicí D2. Navazující koridor JVT v úseku dálnice D2 – dálnice D1. 

ZÚR JMK prověřily koridor JZT jako nejvýznamnější část ochranného systému silniční sítě nadmístního 
významu jižně dálnice D1. Tento poznatek byl potvrzen Ministerstvem dopravy, které je v tomto případě 
dotčeným orgánem ve smyslu § 37 stavebního zákona. 

ZÚR JMK prověřily záměr JZT ve třech variantách rychlostní čtyřpruhové silnice, včetně MÚK a všech 
souvisejících staveb, a to:

- ve variantě „nulové“ - jako koridor Brno (D1) – Rajhrad (R52), ve které dochází k přenesení silnice R52 
do silnice I/52 a ulice Vídeňské na území města Brna, 

- ve variantě „Modřické“ jako koridor v úseku Troubsko (D1) – Rajhrad (R52), 

- ve variantě „Želešické“, jako koridor Troubsko (D1) – Syrovice (R52). 

Reálnost variant byla detailně prověřena v Územní studii oblasti Jihozápadně města Brna (uvedená studie 
prověřila celkem 9 variant JZT + variantu nulovou). Varianty koridoru JZT byly v ZÚR JMK vyhodnoceny
z hlediska vlivů na životní prostředí a z hlediska veřejného zdraví a také z hledisek vytvářejících synergický 
efekt tzv. „udržitelnosti rozvoje území“ (ve smyslu stavebního zákona, přílohy ke stavebnímu zákonu
a prováděcích vyhlášek a jejich příloh a předpisů souvisejících). 

Bylo prověřeno, že „nulová“ varianta je na základě prověření v ZÚR JMK nereálná s ohledem na dopady do 
území, neboť předpokládá úpravu silnice I. třídy (I/52) na rychlostní silnici v ulici Vídeňské. Tím vyvolává 
změny v dopravní obslužnosti a zatížení okolních obcí a městských částí silniční dopravou, vyvolává potřebu 
realizace nové technické a dopravní infrastruktury především z důvodu nutnosti dodržení parametrů 
závazných pro rychlostní silnici (např. zrušení silničních kolektorů v ulici Vídeňské, nové komunikace a nové 
tramvajové trati, znemožnění realizace MÚK Moravanská umožňující obsluhu rozsáhlého přilehlého území) 
apod. Důvodem odmítnutí „nulové varianty je rovněž další zvýšení emisní a hlukové zátěže z dopravy
v dotčeném území podél stávajících komunikací (dálnice D1 + ul. Vídeňská). 

Varianta „Modřická“ a varianta „Želešická“ vycházejí z hlediska výhodnosti po porovnání v zásadě podobně, 
avšak varianta Modřická má některé výhodnější parametry (dává vyšší dopravní účinnost, je kratší, 
ovlivňuje obytná území v menší míře a chová se šetrněji ke stabilizovaným lokalitám přírodního 
charakteru…), proto byla doporučena jako nejvýhodnější a je součástí ZÚR JMK v invariantním návrhu. 
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ZÚR JMK stanovují pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihozápadní tangenty (dále 
JZT) Troubsko (D1/R43) – Rajhrad (R52) požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro 
rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování na str. 24 v kap. Dv bodech (65) a (66). 

Co se týče rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK 
(k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena v 1. úseku 
Troubsko/Ostrovačice (D1) - Kuřim (který má nejbližší vztah k MČ Bosonohy) ve třech variantách - variantě 
„Bystrcká“ (D1-A), variantě „Boskovická“ (D1-B) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D1-C). Posouzení těchto 
variant (a obdobně variant v dalších úsecích R43) z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo 
ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivu 
ZÚR JMK na veřejné zdraví (tzv. HIA). Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (projednávaném na veřejném projednání ve 
smyslu § 39 stavebního zákona) byla informace o prověřovaných variantách zachována v odůvodnění
v textové části a ve výkrese II.4 „Výkres prověřovaných variant koridorů dopravní a technické 
infrastruktury“. 

Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů 
udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) zejména minimalizace negativních 
vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované 
varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová 
doprava).

Z porovnání variant v dokumentaci HIA (kap. 4.4. Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika) vychází 
varianta D1-A (tedy „bystrcká“) jako nejvhodnější, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové 
zátěže. Důvodem je větší efekt na odvedení dopravy z centra Brna. 

Na základě vyhodnocení variant R43 v 1. úseku R43 z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Bystrckou“. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení variant dle jednotlivých kritérií (jak u R43, tak u JZT a ostatních variantně hodnocených návrhů) 
zajišťují zpracovatelé ZÚR JMK, kterými jsou autorizované osoby. Obdobně hodnocení SEA a HIA zajišťuje 
zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel 
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) 
stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

V rámci projednání 2. Návrhu ZÚR JMK dle § 37 stavebního zákona byla uplatněna a vypořádána stanoviska 
dotčených orgánů následovně: Ministerstvo životního prostředí považuje všechny varianty z hlediska 
ochrany ovzduší za přijatelné, z hlediska ochrany zvláště chráněných území považují rovněž všechny 
varianty za přijatelné při dodržení podmínek obsažených v kapitole Dtextové části návrhu. KrÚ JMK, odbor 
dopravy požadoval ve svém vyjádření v případě, že varianta „Optimalizovaná MŽP“ bude vybrána jako 
výsledná varianta řešení, dořešit v ZÚR JMK propojení R43 se sítí krajských silnic v prostoru MÚK Čebín. 
Ministerstvo zemědělství z hlediska ochrany lesů ve svém stanovisku preferovalo variantu „Bystrckou“, 
ostatní varianty považovalo za méně vhodné, přesto přijatelné. Na základě vypořádání stanovisek 
dotčených orgánů nebylo rozhodnuto o tom, která z variant má být vybrána, nebyla tedy vypuštěna žádná
z variant. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami záměrů dopravní a technické 
infrastruktury a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 „doporučuje při úpravě 2. Návrhu ZÚR 
JMK zvolit variantu „Bystrcká“ v úseku Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim rychlostní silnice R43“. Ve smyslu 
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výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního 
zákona. 

Ministerstvo dopravy i Jihomoravský kraj dlouhodobě preferují plánovanou R43 v bystrcké variantě. 
Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném 
projednání 2. Návrhu ZUR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 06.05.2011 uvedlo, že se ztotožňuje se 
stanoviskem Zastupitelstva JMK a podporuje bystrckou variantu, jejíž výhodnost potvrdil dopravní model. 
Považuje ji za optimální výsledek srovnání variant. Trasa je prověřena dopravním modelem i porovnáním 
několika variant. Jsou plánována technická opatření pro minimalizaci dopadů na životní prostředí.

ZÚR JMK stanovují pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru kapacitní silnice R43 Brno –
Svitavy/ Moravská Třebová (E461), na území JMK v koridoru Troubsko (D1) – Kuřim – Velké Opatovice –
hranice kraje požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území a úkoly pro územní plánování na str. 18 v kap. D v bodech (51) a (52). 

Proces povolování nových zdrojů (liniové zdroje – silnice) je podrobně řešen speciální zákonnou právní 
úpravou, tj. zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší (potažmo jeho připravovanou novelou) a jeho 
prováděcími právními předpisy. Konkrétní záměry většího rozsahu podléhají také řízení podle zákona
o posuzování vlivů na ŽP. Výsledky těchto řízení jsou následně podkladem pro příslušné řízení podle 
stavebního zákona. V případě výstavby nových liniových zdrojů je dle ust. § 3 odst. 9 stávajícího zákona
o ovzduší vyžadováno zpracování rozptylové studie, které zhodnotí dopad konkrétních navržených staveb 
(liniových zdrojů). Obdobně je to řešeno i v návrhu nového zákona o ochraně ovzduší.

Obecně lze říci, že nejvyšší přínos ke zvýšení kvality ovzduší má výstavba nové komunikace v případě, kdy 
napomůže vymístění dopravy ze silně zatíženého průtahu hustě obydlenou oblastí na kapacitně lépe 
disponovanou komunikaci. Tím dojde ke snížení zátěže ovzduší emisemi z dopravy v tomto místě, s čímž je 
spojeno také snížení možných negativních dopadů škodlivin na zdraví obyvatel. Na druhou stranu je zřejmé, 
že dojde pouze k přesunu emisí do nové trasy, nikoliv k jejich eliminaci. Z pohledu kvality ovzduší
v obytných oblastech je využití dálnic a rychlostních komunikací přínosné, neboť jsou budovány, pokud je to 
možné, v dostatečné odstupové vzdálenosti od zastavěných oblastí, anebo jsou u nich zavedena opatření 
pro snížení negativní zátěže na obyvatelstvo.

Mezi přínosy dálnic a rychlostních komunikací ve vztahu ke kvalitě ovzduší tedy patří:

- přesun dopravy mimo intravilán měst, snížení dopravních intenzit v intravilánu,

- omezení dopravních kongescí - vyšší plynulost dopravy (omezení emisně nevýhodné dopravy 
charakteru stop-and-go)

- ustálená rychlost, která se dá regulovat pomocí proměnných značek, a tím je možná regulace 
produkce emisí v závislosti na rychlosti 

- využití jako sběrné komunikace městské aglomerace a začlenění do dopravního systému města 
(využití pro expresní linky MHD)

Pro zachování objektivity je nutné zmínit, že nabídka nové kapacity silnic znamená zvýšení atraktivity 
automobilové dopravy a tím indukci nové automobilové dopravy, což může v místě vedení komunikace 
zvýšit produkci emisí se všemi negativními důsledky v lokálním měřítku.

K bodu 3:

Tento bod je formulován velmi obecně, podatel nespecifikoval žádné konkrétní pochybení („právní vadu“), 
na které by bylo možné konkrétně reagovat. Lze proto jen konstatovat, že pořizovatel se při svém postupu 
důsledně drží dikce stavebního zákona a respektuje také podatelem uváděné právní normy. Dodržení 
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příslušných právních předpisů je garantováno rovněž účastí dotčených orgánů v procesu projednávání ZÚR 
JMK, a to včetně orgánů, v jejichž kompetenci je ochrana jednotlivých složek životního prostředí.

Nejvyšší správní soud uvedl v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 20599/2011, ze dne 
10.05.2011 uvedla že „dle ustanovení § 1 zákona č. 258/2000 Sb. tento zákon, který upravuje práva
a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, soustavu orgánů 
ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc, a úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti 
hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí, 
zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství, a to 

 Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států
o kosmetických výrobcích, ve znění směrnice Komise 2003/80/ES ze dne 5. září 2003, kterou se stanoví 
symbol pro údaj označující trvanlivost kosmetických prostředků v příloze VIIIa směrnice Rady 
76/768/EHS,

 Směrnice Komise 80/1335/EHS ze dne 22. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států
o analytických metodách nezbytných pro kontrolu složení kosmetických výrobků, ve znění směrnice 
Komise 96/45/EHS ze dne 2. července 1996 o metodách analýzy nezbytných pro kontrolu složení 
kosmetických prostředků, 

 Rozhodnutí Komise 96/335/ES ze dne 8. května 1996, kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura 
přísad používaných v kosmetických prostředcích, 

 Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, 

 Směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vod ke koupání, ve znění směrnice 
91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991 ke standardizaci a racionalizaci zpráv o zavádění určitých směrnic 
vztahujících se k životnímu prostředí, 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před 
riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci, 

 Směrnice Rady 83/477/EHS ze dne 19. září 1983 o ochraně pracovníků před riziky vystavení azbestu při 
práci, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/18/ES ze dne 27. března 2003, 

 Směrnice Rady 93/43/EHS ze dne 14. června 1993 o hygieně potravin, 

 Směrnice Rady 89/109/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů
a předmětů určených pro styk s potravinami, 

 Směrnice Komise 2004/19/ES ze dne 1. března 2004, kterou se doplňuje směrnice 2002/72/ES týkající se 
plastů a výrobků z plastů přicházejících do styku s potravinami, 
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 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2119/98/ES ze dne 24. září 1998 o zřízení sítě 
epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství, 

 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 17. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/96/EC ve věci 
stanovení surveillance vybraných infekcí, 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku 
ve venkovním prostředí.“

K bodu 4:

Tvrzení podatele, že známé varianty trasy R43 nejsou řádně posouzeny (v SEA, HIA a odůvodnění ZÚR) není 
pravdivé. Podatelem přitom není ani specifikováno, v čem by měla spočívat chybnost posouzení 
jednotlivých variant. 

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena v 1. 
úseku Troubsko/Ostrovačice (D1) - Kuřim (který má nejbližší vztah k MČ Bosonohy) ve třech variantách -
variantě „Bystrcká“ (D1-A), variantě „Boskovická“ (D1-B) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D1-C). Varianta 
„Optimalizovaná MŽP“ vzešla ze studie zpracované ing. Kalčíkem, pořizované a poskytnuté ministerstvem 
životního prostředí. Posouzení těchto variant (a obdobně variant v dalších úsecích R43) z hlediska dopadů 
na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které 
zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivu ZÚR JMK na veřejné zdraví (tzv. HIA). Výstupy z hodnocení SEA byly 
promítnuty do návrhu ZÚR JMK - viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK 
(projednávaném na veřejném projednání ve smyslu § 39 stavebního zákona) byla informace
o prověřovaných variantách zachována v odůvodnění v textové části v kap. C.4.1.1 Silniční doprava (včetně 
hodnocení variant dle vybraných kritérií a závěrů z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí) a ve 
výkrese II.4 „Výkres prověřovaných variant koridorů dopravní a technické infrastruktury“. 

Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů 
udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) zejména minimalizace negativních 
vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované 
varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová 
doprava).

Hodnocení variant dle jednotlivých kritérií zajišťují zpracovatelé ZÚR JMK, kterými jsou autorizované osoby. 
Obdobně hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba
a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 
zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost 
jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci. 

Hodnocení SEA je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního zákona. Je metodicky založeno na 
hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve všech případech vychází z identifikace 
potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám 
životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové superpozice vůči průmětům 
environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je 
vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. 
Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK - viz článek (52) textové části návrhu ZÚR 
JMK. 

Hodnocení HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části HIA jde o hodnocení nad rámec strategického 



683

posouzení. Tato část hodnocení využívá jako nástrojů hodnocení zdravotního rizika, kterými jsou odhad 
expozice, charakterizace rizika atd.. V žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí 
být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení (porovnání variant) uvedeno v kap. 4.4.2. „Rychlostní silnice R43 v úseku 
D1 - Kuřim“ (str. 46) dokumentace HIA.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 20599/2011, ze dne 
10.05.2011 uvedla: „Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují 
požadavky na zpracování HIA. Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, 
bylo dohodnuto na základě jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem 
HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících 
řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Dále KHS JmK odkazuje na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů, HIA a ZÚR deklarující
nutnost eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací konkrétních záměrů a na úkoly pro 
územní plánování a na kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené pro předmětné 
záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES
a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK.“

K bodu 5:

Institut nízkoemisních zón není součástí platné legislativy, ale je součástí teprve připravované legislativy
v oblasti ochrany ovzduší (§ 14 připravovaného zákona, zákon t.č. v Poslanecké sněmovně ČR). Obec bude 
moci (pokud došlo k překročení některého z imisních limitů) na svém území, nebo jeho části, stanovit 
vyhláškou zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel (dále jen „nízkoemisní zóna“) postupem 
podle tohoto připravovaného zákona o ochraně ovzduší. Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice lze 
nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu anebo mimo 
zastavěné území téže nebo sousední obce existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy, po které 
je možné zajistit obdobné dopravní spojení. 

Připravovaná rychlostní silnice R43 je de facto využitelným obchvatem jádrového území a vnitřní 
komunikační sítě města Brna a je tedy využitelná pro uplatnění institutu nízkoemisní zóny ve městě Brně. 

Problém trasy R43 však nespočívá v tranzitní dopravě, nýbrž v dopravě cílové a zdrojové, která v brněnské 
aglomeraci výrazně převažuje. Trasa R43 v poloze bystrcké nejlépe plní funkci nejen pro tranzitní dopravu, 
ale napomáhá i rovnoměrnějšímu rozložení dopravy zdrojové a cílové do Brna, takže veškerá doprava ze 
severu (I/43), ze západu (II/385) a východu (II/379) pak není vedena do Brna jediným dopravním koridorem 
po stávající silnici I/43, ale trasa R43 umožňuje její rozdělení do dvou dopravních koridorů a zároveň je 
zajištěno i odlehčení silnice I/42 VMO. Přitom VMO v městě Brně je budován především jako ochrana 
centra města před narůstající dopravou a tím i hlukem a imisemi. VMO v žádném případě není budováno 
pro potřeby tranzitní dopravy, má zajišťovat vnitroměstské dopravní vztahy mezi jednotlivými městskými 
částmi Brna. Poloha R43 v bystrcké stopě je z hlediska dopravního optimální polohou, neboť umožňuje
zajistění dvou dopravních funkcí. R43 v poloze bystrcké umožňuje převést tranzitní dopravu od severu k jihu 
mimo VMO. V MÚK Troubsko pak dochází k dalšímu přerozdělení této tranzitní dopravy především 
ve směru jižním (jihozápadní tangenta) a dále západním a východním (D1). Zároveň trasa R43 v bystrcké 
stopě napomáhá výrazně lepšímu rozložení cílové a zdrojové dopravy v městě Brně, neboť umožní přímé 
zpřístupnění jednotlivých městských částí, aniž by nežádoucím způsobem zvyšovala intenzitu dopravy na 
VMO, což by v žádném případě neumožňovala trasa R43 v boskovické brázdě.

Budování trasy R43 v boskovické brázdě nepřináší dopravní efekt na VMO a tím tedy ani městu Brnu. Trasu
R43 vedenou v boskovické brázdě by využila pouze část tranzitní dopravy. Pro cílovou a zdrojovou dopravu 
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do města Brna znamená varianta boskovickou brázdou dopravní závlek cca o 10 km, a proto by byla 
využívána minimálně. Z dopravně – inženýrského hlediska R43 v boskovické brázdě nesplňuje podmínky pro 
vybudování čtyřpruhové směrově rozdělené rychlostní silnice, nepředstavuje tak po stránce dopravního 
řešení srovnatelnou náhradu. R43 v boskovické stopě má však také velmi negativní vliv na dálnici D1
v úseku Ostrovačice – Troubsko, neboť tento úsek by byl právě přitížen peáží tranzitní dopravy, která by ze 
severu směřovala na jih a východ. Trasa R43 v bystrcké stopě v kombinaci s jihozápadní tangentou 
odstraňuje tuto nežádoucí peáž na D1 včetně dalšího zahlcování křižovatek D1×I/52 a D1×D2. Technické 
řešení průchodu R43 v bystrcké stopě (hloubený tunel) umožňuje i bezproblémově převedení tranzitní 
dopravy přes městskou část Bystrc.

K bodu 6:

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, rozlišuje dva programy – program snižování emisí (krajský 
program z roku 2004, stále platný) a program zlepšení kvality ovzduší (řeší imise, tj. kvalitu ovzduší). Území 
Jihomoravského kraje je dle zákona rozděleno na zónu Jihomoravský kraj a na Aglomeraci Brno. Programy 
byly tedy zpracovány pro Jihomoravský kraj mimo území města Brna. Město Brno jako samostatná 
aglomerace má tuto povinnost pro území Statutárního města Brna. 

Jihomoravský kraj doposud zpracoval program zlepšení kvality ovzduší dle požadavku zákona o ochraně 
ovzduší celkově třikrát, a to vždy se zaměřením na aktuálně vymezované oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší (dále jen „OZKO“). 

OZKO se podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, vymezují jako území v rámci zóny 
(tj. Jihomoravského kraje bez Aglomerace Brno), na kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro 
jednu nebo více znečišťujících látek. OZKO vymezuje na základě dat z Českého hydrometeorologického 
ústavu Ministerstvo životního prostředí každoročně ve Věstníku MŽP. V praxi dochází k vymezování OZKO 
na základě překročení těchto imisních limitů (dále jen „IL“) – IL pro NO2, d IL – 24hodinový imisní limit PM10
a r IL – roční imisní limit PM10. 

PM 10 jsou suspendované prachové částice s velikosti do 10 µm, které jsou emitovány jak přírodními (např. 
sopky či prašné bouře), tak i antropogenními (např. elektrárny a průmyslové technologické procesy, 
doprava, spalování uhlí v domácnostech, spalování odpadu) zdroji. Většina těchto antropogenních emisních 
zdrojů je soustředěna v urbanizovaných oblastech, tj. v oblastech, ve kterých žije velká část populace.

Dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, je pro průměrné roční 
koncentrace PM10 stanoven imisní limit, který má hodnotu 40 µg.m-3. K překročení imisního limitu pro 
průměrnou roční koncentraci PM10 v letech 2002 -2009 na stanicích imisního monitoringu zóny 
Jihomoravský kraj nedošlo. Zhruba od roku 2000 je trend průměrných ročních koncentrací přibližně 
vyrovnaný, přičemž mírná variabilita je způsobená zejména meteorologickými podmínkami – převážně 
délkou zimy a teplotami v zimě, s čímž souvisí délka topné sezóny a emise TZL z malých zdrojů coby po 
dopravě největšího producenta emisí v zóně Jihomoravský kraj. 

Území MČ Brno – Bosonohy je řešeno městem Brnem jako samostatná aglomerace dle zákonného 
rozdělení JMK na území zóny JMK bez Brna a samostatnou aglomeraci Brno. Kvalitu ovzduší v aglomeraci 
Brno řeší samostatný program zlepšení kvality ovzduší - Generel ovzduší města Brna.

Program zlepšení kvality ovzduší JMK byl podroben procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí 
(SEA) dle zákonač. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento proces SEA byl ukončen 
vydáním souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR jako kompetentního orgánu 
posuzování vlivů na životní prostředí dne 19.7.2010.
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O kvalitě zpracování a rozsahu programu se kladně vyjádřilo Ministerstvo životního prostředí jako ústřední 
orgán ochrany ovzduší, které ve svém dopise ze dne 18.9.2009 konstatuje, že „Zpracování Programu 
považujeme za velmi zdařilé, k jeho obsahu máme pouze formální připomínky.“. 

Tvrzení podatele o nečinnosti Jihomoravského kraje v OZKO se vzhledem k výše uvedenému nezakládá na 
pravdě. Ve vlastní koncepci je uvedeno mnoho údajů, ze kterých je jednoznačně zřejmé, že ke zlepšení 
imisních charakteristik JMK jednoznačně došlo.

Konkrétní veřejně dostupné dokumenty prokazující zlepšení imisních charakteristik JMK Jsou následující:

- Nařízení Jihomoravského kraje č. 3/2010, kterým se mění nařízení Jihomoravského kraje
č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících 
látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, 
benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků 
Jihomoravského kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění 
nařízení Jihomoravského kraje č. 228/2006 Sb.

- každoroční vymezení oblastí se zhoršeným ovzduším ČR, které provádí na základě dat ČHMÚ 
ministerstvo ŽP ve Věstníku MŽP. Tyto věstníky jsou přístupné na webu MŽP (jedná se o čísla 
12/2005, 5/2006, 3/2007, 4/2008, 6/2009, 4/2010 a 4/2011). Dokladem zlepšení imisních 
charakteristik je zmenšení plochy vymezených OZKO. 

- výroční zprávy ČHMÚ – Znečištění vzduší na území ČR v roce 2006-2010 

K bodům 7 a 9: 

V návrhu ZÚR JMK je v rámci koridorů pro přestavbu krajských tahů silnic II. třídy vymezen koridor D36 
uvedený v bodě (99) jako II/602 Bosonohy, obchvat. Územně je tento koridor o šířce 150 m identifikován na 
území Brna. Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v uvedených koridorech pro přestavbu 
krajských tahů silnic II. třídy jsou stanoveny požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní 
plánování, přičemž jedním z uvedených kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území je 
minimalizace vlivů na veřejné zdraví. Jako úkol pro územní plánování je stanoveno „Zpřesnit a vymezit 
jednotlivé koridory pro přestavbu krajských tahů silnic II. třídy diferencovaně s ohledem na jejich přepravní 
funkci, minimalizaci negativních vlivů na obytnou funkci, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizaci střetů
s limity využití území.“

Odbor dopravy KrÚ JMK ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným 
při veřejném projednání uvedl, že mu není známa studie, řešící trasu přeložky, kterou požaduje podatel, tj. 
přeložku (obchvat) „podél celé MČ“. V podrobnosti a měřítku ZÚR přitom nelze navrhovat koridory bez 
podrobnějších podkladů. Požadavek na priorizaci přeložky není dle OD z hlediska řešení silnic II. tř. 
relevantní. 

Plochy a koridory jednotlivých záměrů v ZÚR JMK jsou vymezeny tak, že jejich součástí jsou všechny 
související stavby včetně budoucích ochranných pásem vyplývajících ze zákona a všechny mimoúrovňové
a úrovňové křižovatky, které svými plošnými nároky nepřesahují šíři vymezeného koridoru. Pokud tuto šíři 
překračují, jsou vymezeny jako samostatná plocha nebo koridor. Šíře ploch a koridorů dopravní 
infrastruktury byly v průběhu zpracování ZÚR JMK úzce koordinovány se zástupci KÚ JMK, odboru dopravy, 
se zástupci MD ČR a ŘSD ČR. Potřebu a vymezení ploch pro případné další stavby (např. podatelem 
požadované oddělující valy), pokud by nebyly součástí vymezeného koridoru), je možné posoudit a řešit až 
při znalosti stavebně – technických parametrů konkrétních staveb, tj. při jejich umisťování (resp. projektové 
přípravě).
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Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 20599/2011, ze dne 
10.05.2011 nesouhlasí s částí bodu námitky související s činností KHS JmK jako věcně a místně příslušného 
orgánu ochrany veřejného zdraví. Své stanovisko odůvodňuje následovně: „Problematika stávající hlukové 
zátěže je řešena KHS JmK v dikci zákona č. 258/2000 Sb. Hluk z dopravy na dálnici D1 v lokalitě Brno-
Bosonohy je po realizaci protihlukových stěn podlimitní. Na provoz dopravy po silnici II/602 vydala KHS JmK 
časově omezené povolení k provozu nadlimitního zdroje hluku dle § 31 zák. č. 258/2000 Sb., a to na základě 
navržených protihlukových opatření zajišťující předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluku po 31. 12. 
2015.

Současně KHS JmK odkazuje na podmínku č. 2 stanovenou v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze 
dne 20. 7. 2010 vydaného pod číslem jednacím 6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu
BM/33103/2010/odb_HOK, dle níž KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na 
udržitelný rozvoj území a z přílohy č. 3 této části, tj. Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje na veřejné zdraví. 

Z odůvodnění stanoviska KHS JmK k 2. Návrhu ZÚR ze dne 20. 7. 2010 vyplývá, že vzhledem k tomu, že dle 
závěrů HIA dostupné podklady neumožnily v době zpracování souhrnnou zátěž přesně kvantifikovat, 
požadovala KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje respektovat závěry
a doporučení stanovená ve 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelné území a v příloze HIA s tím, že zcela 
reálně lze předpokládat, že po vydání ZÚR JMK, které vymezí koridory a plochy konkrétních záměrů, bude 
zahájeno jejich upřesnění v navazujících územně plánovacích dokumentacích a při předrealizační 
(projektové) přípravě záměrů, čímž bude na základě predikovaného řešení umožněno zpracování v HIA 
doporučené podrobné rozptylové a hlukové studie a následné prověření řešení vybraných problémů územní 
studií.“

Z výše uvedeného plyne, že nedošlo k pochybení, které by vyvolalo nutnost přepracování dokumentací SEA
a HIA a návrhu ZÚR.

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, který je autorizovanou osobou a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

K bodu 8: 

Požadavku, aby „JMK v pořizování zásad přednostně vyřešil stávající nezákonnou skutečnost v oblasti 
životního prostředí a veřejného zdraví v Bosonohách a tím i v okolních lokalitách“ nelze vyhovět. Současný 
nevyhovující stav včetně aplikování veškerých možných konkrétních a účinných opatření k nápravě řeší dle 
svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy.

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (dále jen 
„HIA“), které se zabývá vlivem této územně plánovací dokumentace na obyvatelstvo – veřejné zdraví, je 



687

zpracováno jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (dále jen „SEA“). 
Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině.

Závěry SEA a HIA vyplývají jednak z podrobnosti ZÚR JMK, kdy jsou hodnoceny koridory a plochy, a jednak
z předpokladu, že je zapotřebí brát v úvahu nejen vlivy jednotlivých záměrů, ale i jejich kumulativní 
působení a vlivy dopravního systému ve stávajícím stavu.

V HIA byly identifikovány záměry, na něž je třeba se zaměřit z pohledu ochrany veřejného zdraví. Jedná se 
vesměs o dopravní stavby, a to především stavby silniční. Posouzení těchto záměrů je uvedeno zejména
v kap. 4.4. Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika.

V lokalitě mezi obcemi Troubsko a Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy nastávají 
pravděpodobně nejvýznamnější vlivy kumulace záměrů silničních staveb v rámci celého Jihomoravského 
kraje. Střetávají se zde tři záměry: rozšíření dálnice D1, silnice R43 ve variantě bystrcké a jihozápadní 
tangenta. Toto území (ve kterém se nachází i navrhovaná MÚK Bosonohy) bylo v dokumentaci 
vyhodnoceno jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. Bližší informace k této problematice 
jsme uvedli výše k bodu 2. tohoto podání.

K bodu 10: 

Citace §18 uvedená podatelem je neúplná a udržitelný rozvoj území tak redukuje pouze na podmínky pro 
příznivé životní prostředí. Udržitelným rozvojem území je (ve smyslu § 19 odst. 1 a2 stavebního zákona) 
vyvážený vztah územních podmínek tří pilířů – příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje
a soudržnosti společenství obyvatel území, přičemž cílem je dosažení souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Důraz na vyvážený vztah podmínek ukládá sledovat všechny tři pilíře ve vzájemných 
souvislostech a návaznostech. Vlivy ZÚR na tento vyvážený vztah ve smyslu ustanovení § 19 odst. 2 
stavebního zákona byly vyhodnoceny ve „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“, jehož 
součástí je „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA). 

Při porovnání variant variantně navrhovaných záměrů (včetně koridorů dopravní infrastruktury) byla využita 
kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území, tedy 
jak kritéria environmentální (minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný 
ráz apod.), tak také dopravně-inženýrská a technicko-ekonomická kritéria (přepravní funkce, dopravní 
účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy 
území atd.). 

Hodnocení variant dle jednotlivých kritérií zajišťují zpracovatelé ZÚR JMK, kterými jsou autorizované osoby. 
Obdobně hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba
a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 
zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost 
jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Z povahy ZÚR jako koncepčního materiálu (dle § 36 odst. 1 ZÚR stanoví zejména základní požadavky na 
účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 
požadavky pro jejich využití …) a měřítka podrobnosti 1:100 000 je zřejmé, jak naplnění cílů a úkolů 
územního plánování, tak dokumentace vyhodnocující jednotlivé vlivy ZÚR lze sledovat pouze v úrovni
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a souvislostech celého kraje, resp. oblastí a koridorů vymezovaných v ZÚR. Nelze proto z tohoto kontextu 
vytrhávat jednotlivé obce, místní části či katastry.

Pro hodnocení předpokládané účinnosti navrhovaných koridorů a variant silniční infrastruktury 
Jihomoravského kraje v úrovni ZÚR JMK a následně při výběru doporučených variant a navrhovaného řešení 
byly využity modely výhledových intenzit dopravy, které vycházejí z údajů sčítání automobilové dopravy 
aktualizovaných v letech 2008-2009 (a zohledňují tedy i nárůsty dopravy související s obytnou výstavbou
v obcích v okolí Brna). K problematice komunikace II/602, resp. obchvatu Bosonoh jsme se vyjádřili výše
k bodům 7. a 9. tohoto podání. 

V podání je dále argumentováno dopravní obsluhou průmyslové zóny v Popůvkách s tím, že „veškerá 
zvětšování průmyslové zóny ve směru na Popůvky musí být z návrhu ZÚR vypuštěna …“. ZÚR však neobsahují 
návrh žádné průmyslové zóny v Popůvkách ani v širším okolí, tento požadavek je proto bezpředmětný. 
Rozhodnutí o funkčním využití ploch na správním území jednotlivých obcí (ať již pro bydlení, výrobu či „lesní 
plochy pro ochranu území“), pokud není prokazatelně nadmístního charakteru, je v prvé řadě kompetencí 
zastupitelstva příslušné obce jako samosprávného orgánu v rámci pořizování příslušného územního plánu.

K cíli dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů (deklarovanému v § 18 odst. 2 
stavebního zákona) uvádíme citaci z rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 
02.02.2011, ve kterém NSS uvedl, že „ … v procesu územního plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku 
prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů života pro všechny, kterých se územní plány 
týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak 
musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před jinými při zachování právem předvídané 
proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí
o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše zmíněných zásad je politickou diskrecí 
konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje realizaci práva na samosprávu 
konkrétního územního celku.“

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 20599/2011, ze dne 
10.05.2011 nesouhlasí s částí námitky, týkající se požadavku na vypracování nového hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví. Své stanovisko odůvodňuje následovně: „Problematikou stávající zátěže se zabývají věcně
a místně příslušné orgány veřejné správy; ze strany KHS JmK je řešena v dikci ustanovení zákona č. 258/2000 
Sb.

Zákon č. 258/2000 Sb. ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu nespecifikují požadavky na zpracování 
HIA. Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK resp. zpracovatelem HIA k ZÚR, a to s přihlédnutím 
ke skutečnosti, že ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo jiné stanoví zejména základní 
požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona
v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu
s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost 
obcí.

K danému bodu námitky směřuje podmínka č. 2 stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu ZÚR JMK, dle níž KHS JmK v rámci územně 
plánovací činnosti Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 
písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území a z přílohy č. 3 této části, tj. HIA.

Podmínka reflektovala na skutečnost, že Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracované společností ATEM –
Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, IČ 27181278, mimo jiné pro 
lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice doporučila, aby byla vypracována podrobná akustická
a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného 
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zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního 
podkladu měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ustanovení § 30 stavebního zákona.

Dále KHS JmK odkazuje na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů a ZÚR deklarující nutnost
eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací konkrétních záměrů, mj. na úkoly pro 
územní plánování případně kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené pro 
předmětné záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v Politice územního rozvoje 
(dále také „PÚR“) a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně 
ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK.“

K bodům 11, 12:

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (dále jen 
„HIA“), které se zabývá vlivem této územně plánovací dokumentace na obyvatelstvo – veřejné zdraví, je 
zpracováno jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (dále jen „SEA“). 
Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině.

Tyto body podání se týkají především mimoúrovňové křižovatky R43x D1×Jihozápadní tangenta na území 
MČ Brno-Bosonohy (která bude ovlivňovat širší území, zejména mezi obcemi Troubsko, Ostopovice
a brněnskou městskou částí Bosonohy), včetně vlastních komunikací, k jejichž křížení zde dochází, a to 
zejména z hlediska posouzení vlivů na veřejné zdraví.

Podatel uvádí, že ta úroveň územně plánovací dokumentace, která schvaluje konkrétní záměr, musí 
také seznatelně a plnohodnotně provést posouzení tohoto záměru a vyvolaných a kumulativních vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví. Máme za to, že takové posouzení odpovídající úrovni podrobnosti 
ZÚR bylo provedeno v rámci HIA a že nelze relevantně požadovat v rámci ZÚR (které vymezují teprve 
plochy a koridory pro umístění záměrů) takové posouzení, jehož podmínkou je znalost konkrétních 
technických parametrů záměru.

HIA se problematikou MÚK Bosonohy zabývá v rámci hodnocení dopravních koridorů, jejichž součástí jsou 
mimoúrovňové křižovatky, viz kapitola 4.4.15.1 (v souhrnu pak kapitola 5 HIA). Zde je v souvislosti s MÚK 
Bosonohy uvedeno: „V lokalitě mezi obcemi Troubsko a Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
nastávají pravděpodobně nejvýznamnější vlivy kumulace záměrů silničních staveb v rámci celého 
Jihomoravského kraje. …střetávají se zde tři záměry: rozšíření dálnice D1 (D8), silnice R43 ve variantě 
bystrcké (D1-A) a jihozápadní tangenta (D10-A, D10-B. … V poměrně sevřeném prostoru bude vybudována 
mimoúrovňová křižovatka…“ Jmenované území (ve kterém se nachází i navrhovaná MÚK Bosonohy) bylo
v této dokumentaci vyhodnoceno jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), 
která zde bude spojena s poměrně významným imisním a zejména hlukovým zatížením obyvatel 
(podrobněji viz komentář k bodu 2 tohoto podání).

Souhrnně lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (vlivy hluku
i znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. V případě, že by se v navazujících řízeních 
nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by rizika 
snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

S výše uvedeným stanoviskem pořizovatele koresponduje i stanovisko Krajské hygienické stanice (dále jen 
„KHS JmK“). Tento dotčený orgán ochrany veřejného zdraví ve svém stanovisku č.j. KHSJM 20599/2011, ze 
dne 10.05.2011 mj. uvádí: „ ZÚR jsou strategickým dokumentem a hodnocení vlivů na veřejné zdraví
u koncepcí se odehrává ve strategické rovině, proto se při strategickém hodnocení vlivů nepracuje
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s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Podrobné hodnocení je tedy možné až
v navazujících řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměrů.“

Tento dotčený orgán ochrany veřejného zdraví dále nesouhlasí s konstatováním podatele, že je „stanovisko 
KHS JmK k Návrhu ZÚR protiprávní, protože ignoruje i výjimky vydané samotnou KHS“. Toto své stanovisko 
odůvodňuje následovně: „Stávající hluková zátěž území je v rámci kompetencí KHS JmK řešena v souladu s 
právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší v době realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně –
technických, resp. technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních
v době realizace záměrů. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, 
organizační, případně jiná opatření, budou splněny požadavky dané právními předpisy v oblasti veřejného 
zdraví.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. Se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích, resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry, je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

Střet záměrů v předmětné lokalitě lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu 
včetně návrhu opatření. Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už 
známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, 
přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných 
variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení 
limitů) je z hlediska zátěže příznivější.
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Otázka posuzování kvality ovzduší „ostatními státními orgány“ a dalšími podatelem uvedenými subjekty 
není předmětem ZÚR JMK.

K bodu 13:

Posuzování vlivů na veřejné zdraví v oblasti uvedené křižovatky a souvisejících staveb je popsáno výše
v rámci bodu 2. Na základě uvedeného nelze souhlasit s tím, že by toto posouzení bylo neúplné a chybné,
a tedy ani s tím, že by bylo nutné posouzení SEA a HIA přepracovat. Rovněž Krajská hygienická stanice (dále 
jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 20599/2011, ze dne 10.05.2011 nesouhlasí s požadavkem na 
vypracování nového hodnocení vlivů na veřejné zdraví . Své stanovisko odůvodňuje následovně: „Zákon
č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, 
že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. 

Dále KHS JmK odkazuje na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů, HIA a ZÚR deklarující
nutnost eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací konkrétních záměrů a na úkoly pro 
územní plánování a na kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené pro předmětné 
záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES
a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK.“

Ve stanovisku KHS k tomuto bodu jsou dále pro úplnost uváděny informace vážící se k posuzování vlivů na 
životní prostředí a vlivů na veřejné zdraví citované již výše k bodům 11. a 12. podání.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

K bodu 14:

Bod směřuje vůči absenci dlouhodobého monitorování oblasti Bosonoh ze strany zodpovědných orgánů, 
které není předmětem řešení ZÚR JMK.

K bodu 15:

V tomto bodě je poukazováno na současné překračování hygienických limitů v Bosonohách z hlediska 
hlučnosti a prašnosti. Problematikou stávající zátěže se zabývají věcně a místně příslušné orgány veřejné 
správy, což konstatuje také Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 
20599/2011, ze dne 10.05.2011. Sledování stavu životního prostředí ze strany podatele KHS JmK dle tohoto 
stanoviska „bere na vědomí, ale podotýká, že pro účely dané zákonem 258/2000 Sb. dle § 32a) uvedeného
zák.č. 258/2000 Sb. může měření hluku v životním prostředí člověka provádět pouze držitel osvědčení
o akreditaci nebo držitel autorizace dle § 83c zák. č. 258/2000 Sb. Na základě informací poskytnutých MČ 
Brno-Bosonohy tomu tak v případě uvedeném v připomínce nebylo. Obdobně tomu je v případě měření 
ovzduší.“
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Dále podatel uvádí domněnku, že existuje řešení ve formě „obchvatu celého města Brna, který odvede 
zbytečnou tranzitní dopravu mimo město“. Tento obchvat není nijak blíže nespecifikován, není tedy možné
k tomuto názoru zaujmout konkrétní stanovisko. Pokud se snad mělo jednat o některou z variant rychlostní 
silnice R43, odkazujeme na popis prověřování a posuzování variant této komunikace uvedený k bodu 2. 
tohoto podání. Problém dopravní zátěže Brna a jeho okolí však nespočívá v tranzitní dopravě, nýbrž
v dopravě cílové a zdrojové, která v brněnské aglomeraci výrazně převažuje.

K bodu 16:

Záměr rychlostní silnice R43 byl prověřen ve variantách, v projednávané dokumentaci je v části Návrh 
obsažena vybraná varianta „Troubsko (D1) – Kuřim“. V Odůvodnění je první úsek označen „Úsek R43-1 
Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim“. Toto označení zahrnuje všechny varianty prověřované v rámci 
pořizování ZÚR JMK. Informace o prověřovaných variantách zůstala zachována v textové části Odůvodnění
v . C.4.1 „Dopravní infrastruktura“ (od str. 32).

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK jsou v textové části (kap. D.1.1. „Silniční doprava“) uvedeny a popsány vybrané 
varianty koridorů R43, přičemž v úseku R43-1 je v názvu uvedeno Troubsko (D1) – Kuřim, označení dálnice 
D1 (jako „počátečního bodu“) je zde tedy zahrnuto. Vedení koridoru je popsáno jako: dálnice D1 (MÚK 
Troubsko) – Brno, Žebětín – Brno, Bystrc (překrytý úsek v délce 1,480 km) – Moravské Knínice – MÚK Čebín. 
Uvedení Troubska tedy zřejmě souvisí se zavedeným „historickým“ názvem mimoúrovňové křižovatky, resp. 
celého úseku (viz např. „Vyhledávací studie trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem
a Kuřimí“ nebo DÚR z r. 2000 „Rychlostní silnice R43 úsek Troubsko – Kuřim“).

Lze sice předpokládat, že vzhledem k vymezení koridoru a předmětné křižovatky v ZÚR bude tato křižovatka 
zřejmě fakticky převážně na k.ú. Bosonohy, nicméně vlastní název úseku lze považovat za záležitost pouze 
formální a nepodstatnou, neboť na vymezení koridoru R43 a výběr varianty nemá faktický vliv. 

K bodům 17 - 21:

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. Součástí ZÚR JMK je dle § 36 stavebního zákona 
Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území, jehož součástí 
je dále dle § 19 odstavce 2 stavebního zákona mj. „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. 
SEA). Vyhodnocení SEA je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního zákona. Je metodicky 
založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve všech případech vychází
z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. Záměry jsou ve 
vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové superpozice vůči 
průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. Hodnocení 
přitom založeno na hodnocení celého obsahu ZÚR, v míře podrobnosti dané měřítkem výkresové části ZÚR 
JMK (měřítko 1:100 000).

Hodnocení variantně navrhovaných záměrů (tedy i variant koridorů dopravní infrastruktury) je uvedeno 
zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA (str. 186). Výstupy
z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK v rámci úkolů pro územní plánování a kritérií
a podmínek pro rozhodování o změnách v území.

Pro hodnocení variant koridorů dopravní a technické infrastruktury, vymezených v rámci ZÚR JMK,
z hlediska vlivů na životní prostředí byl použit metodický postup popsaný v kap. A.6.1. Dle tohoto 
metodického postupu je předmětem hodnocení vymezený koridor záměru (v míře podrobnosti dané 
měřítkem ZÚR). 
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Z uvedeného je zřejmé, že posouzení požadovaná v předmětných bodech nejsou relevantní podrobnosti 
ZÚR a mohou být podle souvislostí případně řešena až v podrobnějších dokumentacích, vesměs teprve za 
předpokladu znalosti konkrétních stavebně - technických řešení souvisejících staveb. 

K otázce poklesu cen nemovitostí podotýkáme, že se jedná o obecné tvrzení spekulativního charakteru, 
stejně tak by bylo možno předpokládat zvýšení cen nemovitostí, které získají na atraktivitě vzhledem ke 
zlepšení dopravní dostupnosti. 

K bodu 22:

Dokumentace je v souladu s požadavky stavebního zákona zpracována v měřítku 1:100 000 (200 000) a na 
webových stánkách je zobrazena pomocí rastrových souborů. Větším přiblížením se dosáhne pouze 
rozrastrování výsledného obrazu, nikoliv zpřesnění kresby. Hranice dopravních koridorů jsou čitelné
v odpovídajícím měřítku, jak v tištěné podobě dokumentace, tak ve webové prezentaci.

K bodu 23:

Pro hodnocení předpokládané účinnosti navrhovaných koridorů a variant silniční infrastruktury 
Jihomoravského kraje v úrovni ZÚR JMK nechal KrÚ JMK zpracovat „Model silniční dopravy pro výhledovou 
síť JMK“. Výhledová komunikační síť Jihomoravského kraje byla prověřována ve třech koncepčních 
variantách – „Optimální“, „Alternativní“ a „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Pro prověření, hodnocení
a návrh koridorů silniční infrastruktury v ZÚR JMK byly využity výsledky modelování dopravního zatížení 
výhledové sítě Jihomoravského kraje pro rok 2030 v koncepční variantě „Optimální“, která zahrnuje 
všechny zásadní změny mající významný vliv na zatížení komunikační sítě, a to ve variantách, případně 
vzájemných kombinacích. V případě zapracování všech prověřovaných variant dle modelování do ZÚR JMK 
by musely být zásady zpracovány v koncepčních variantách, což by bylo v rozporu se schváleným Zadáním 
ZÚR JMK, ve kterém zpracování koncepčních variant nebylo požadováno. Navrhovaná koncepce 
komunikační sítě dle studie ing. Strnada (2007) byla součástí přílohy č. 2 Zadání ZÚR JMK a v rámci 
zpracování ZÚR JMK byla zpracovatelem prověřena a posouzena. Tato studie nejblíže odpovídá koncepční 
variantě „Bez rozvoje dopravní infrastruktury“. Závěry modelování dopravy v rámci ZÚR JMK nebyly
v souladu se závěry předmětného posouzení Ing. Strnada a proto nemohly být z uvedeného důvodu v ZÚR 
JMK zohledněny. Ke studii ing. Strnada (2007) uvedlo Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k podaným 
námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 2. Návrhu ZUR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma 
ze dne 6.5.2011 k předmětné studii uvedlo, že „studie uvádí vykonstruované souvislosti mezi komunikacemi, 
které nemají vazbu (např. R52, I/55, JVT). Proklamovaná úspora 30 mld. nebyla prokázána. Koncepce ZÚR je 
podložena dopravním modelováním (viz výše - pozn. pořizovatele) a sčítáním dopravy“.

K bodům 24 - 31: 

Tyto body jsou směřovány vůči dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „dokumentace 
HIA“), která je součástí dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“, a to vůči 
konkrétním citovaným údajům i vůči dokumentaci jako celku. Správnost hodnocení HIA zajišťuje skutečnost, 
že tuto dokumentaci zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů 
na veřejné zdraví. K problematice úrovně zpracování HIA se jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví 
vyjádřila Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 20599/2011, ze dne 
10.05.2011. 

V tomto stanovisku KHS se uvádí:

Ve fázi projednávání ZÚR nelze očekávat komplexní objektivní vyhodnocení potenciální zátěže území a 
k problematice hodnocení vlivů na veřejné zdraví je nutno přistupovat z hlediska „nadčasovosti“ s tím, že se 
jedná o strategický dokument vymezující potenciální problémy související s ochranou veřejného zdraví
a prostřednictvím SEA a vlastní ZÚR rámcově navrhující opatření k minimalizaci těchto vlivů.
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K problematice nedostatečné, resp. neodpovídající úrovně posouzení vlivu ZÚR JmK na veřejné zdraví, 
opakovaně deklarované v námitce, se vztahuje podmínka č. 2 stanovená ve výrokové části stanoviska KHS 
JmK ke 2. návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20. 7. 2010, dle níž KHS JmK v rámci 
územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 
odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů 
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území a z přílohy č. 3 této části, tj. HIA.

Z odůvodnění stanoviska KHS JmK k 2. návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20. 7. 
2010 vyplývá následující: „Vzhledem k tomu, že dle závěrů HIA dostupné podklady neumožnily v době 
zpracování souhrnnou zátěž přesně kvantifikovat, požadovala KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti 
Jihomoravského kraje respektovat závěry a doporučení, stanovená ve 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
udržitelné území a v příloze HIA s tím, že zcela reálně lze předpokládat, že po vydání ZÚR JMK, které vymezí 
koridory a plochy konkrétních záměrů, bude zahájeno jejich upřesnění v navazujících územně plánovacích 
dokumentacích a při předrealizační (projektové) přípravě záměrů, čímž bude na základě predikovaného 
řešení umožněno zpracování v HIA doporučené podrobné rozptylové a hlukové studie a následné prověření 
řešení vybraných problémů územní studií.“

Současně KHS JmK odkazuje na úkoly pro územní plánování, případně kriteria a podmínky pro rozhodování
o změnách v území stanovené pro předmětné záměry v části D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů 
vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, 
včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv 2. Návrhu ZÚR JMK.

K jednotlivým bodům odůvodnění podatele dále uvádíme následující (citace z výše uvedeného stanoviska 
KHS jsou uvedeny kurzívou):

 K bodu 24:

V rámci HIA bylo provedeno posouzení odpovídající úrovni podrobnosti ZÚR. Není možné, aby v rámci 
ZÚR (které vymezují teprve plochy a koridory pro umístění záměrů) bylo provedeno takové posouzení, 
jehož podmínkou je znalost konkrétních technických parametrů záměru.

KHS JmK nesouhlasí s tím, že je posouzení HIA nutno odmítnout jako celek.

Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky 
na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, 
že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy 
technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. 

Dále KHS JmK odkazuje na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů, HIA a ZÚR deklarující 
nutnost eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací konkrétních záměrů a na úkoly pro 
územní plánování a na kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené pro předmětné 
záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES
a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK.“
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Pro úplnost KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, 
jaká bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší v době realizace záměru, nelze předjímat možnosti 
stavebně – technických, resp. technologických řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů 
disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek 
respektujících technické, organizační, případně jiná opatření, budou splněny požadavky dané právními 
předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. Se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

 K bodu 25:

KHS JmK nesouhlasí s tím, že je uvedená formulace nepřijatelná.

ZÚR jsou strategickým dokumentem a hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině, proto se při strategickém hodnocení vlivů nepracuje s hygienickými limity, ale
s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Podrobné hodnocení je tedy možné až v navazujících řízeních, kdy jsou 
známy technické parametry záměrů.

Formulaci nutno vnímat v kontextu na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů, HIA a ZÚR
deklarující nutnost eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací konkrétních záměrů a na 
úkoly pro územní plánování a na kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené pro 
předmětné záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch
a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury, ÚSES a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK.

 K bodu 26:

Není pravda, že posuzovatel HIA nechal bez povšimnutí problém prašnosti a hlučnosti. V kap. 4.4. 
„Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“ je k jednotlivým záměrům popsána hluková zátěž
a znečištění ovzduší z hlediska současného stavu expozice obyvatel i vlivy hluku a vlivy znečištění ovzduší
z hlediska vlivů záměrů ZÚR. Oblast mezi obcemi Troubsko a Ostopovice a brněnskou městskou částí 
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Bosonohy byla v této dokumentaci vyhodnocena jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. 
(viz kap. 4.4.15), která zde bude spojena s poměrně významným imisním a zejména hlukovým zatížením 
obyvatel (podrobněji viz komentář k bodu 2 tohoto podání).

Podotýkáme, že při porovnání variant variantně navrhovaných záměrů (včetně koridorů dopravní 
infrastruktury) byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů 
udržitelného rozvoje území, tedy jak kritéria environmentální (minimalizace negativních vlivů na veřejné 
zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz apod.), tak také dopravně-inženýrská a technicko-ekonomická 
kritéria (přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního 
významu se zohledněním obsluhy území atd.). Jak je zjevné zároveň i z citace textu „Odůvodnění ZÚR“ 
uvedené podatelem, hodnocení z hlediska dopadů na veřejné zdraví je jen jedním z posuzovaných hledisek 
(nikoliv bezvýhradně nadřazeným ostatním kritériím).

KHS JmK nesouhlasí s konstatováním, že je hodnocení vlivů na veřejná zdraví „zcela absurdní“.

V návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže
a kvality ovzduší v době realizace záměru, nelze předjímat možnosti stavebně – technických, resp. 
technologických řešení konkrétního záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměru. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, 
případně jiná opatření, budou splněny požadavky související s ochranou veřejného zdraví.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat mj. i rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti
a významnosti, rozsahem vlivů, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající 
stav životního prostředí v dotčeném území.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele s tím, že žádná z posuzovaných variant nebyla na základě hodnocení vyloučena jako nepřijatelná.

 K bodu 27:

Není pravda, že problém prašnosti a hlučnosti v oblasti Brno- Bosonohy a Troubsko „je zamlčen“. 
V dokumentaci HIA v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“ je k jednotlivým záměrům 
popsána hluková zátěž a znečištění ovzduší z hlediska současného stavu expozice obyvatel i vlivy hluku
a vlivy znečištění ovzduší z hlediska vlivů záměrů ZÚR. Oblast mezi obcemi Troubsko a Ostopovice
a brněnskou městskou částí Bosonohy byla v této dokumentaci vyhodnocena jako jedna z lokalit s výraznou 
kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), která zde bude spojena s poměrně významným imisním
a zejména hlukovým zatížením obyvatel (podrobněji viz komentář k bodu2 tohoto podání).

K napadené formulaci „vyloučení průtahu městem“ uvádíme, že se vztahuje ke schopnosti odvedení 
dopravy z prostoru soustředěné městské zástavby.
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V části ZÚR „Odůvodnění“ se v kapitole C.4.1.1 Silniční doprava kromě textu citovaného podatelem citace 
uvádí k variantě „Bystrcké“ (D1-A) také následující:

Poloha úseku Troubsko (D1) - Kuřim přes prostor Bystrce vychází z předpokladu, že se tento úsek vedle 
převedení dálkové dopravy současně významným způsobem začleňuje do funkce distributora 
vnitroaglomerační dopravy. Poloha koridoru velmi dobře vyhovuje jak pro odvedení tranzitní dopravy mimo 
jádrové území města Brna, tak pro rozvedení zdrojové a cílové dopravy mimo vnitřní komunikační systém 
města. Celý dopravní systém v této koncepci umožňuje vytvořit třístupňový ochranný systém města Brna, 
který by měl rovnoměrně rozdělit dopravu mezi R43, VMO (silnici I/42) a malý městský okruh (MMO). 
Hodnocení příznivé dopravní účinnosti R43 v přimknuté poloze var. „Bystrcké“ se opírá o výsledky analýzy
a modelování dopravy v prostoru Brna, kde je zjištěno, že tranzitní doprava ve směru sever-jih představuje 
maximálně cca 20% všech přepravních vztahů v tomto prostoru. Převažující podíl, tj. cca 80% má právě 
doprava zdrojová a cílová směřující k městu Brnu a jeho urbanizovanému prostoru.

Z porovnání variant v dokumentaci HIA (viz kapitola 4.4.2) vychází varianta D1-A (tj. „Bystrcká“) 
jako nejvhodnější, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové zátěže. Důvodem je větší efekt 
na odvedení dopravy z centra Brna.

Průchod trasy v koridoru R43 prostorem Bystrce je z důvodu minimalizace vlivů motorového provozu na 
přilehlé obytné a rekreační území již v podrobnosti projektové dokumentace řešen zahloubením
a překrytím trasy v délce cca 1,480 km.

KHS JmK nesouhlasí s konstatováním, že je hodnocení vlivů na veřejná zdraví „zcela absurdní“.

V návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže
a kvality ovzduší v době realizace záměru, nelze předjímat možnosti stavebně – technických, resp. 
technologických řešení konkrétního záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměru. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, 
případně jiná opatření, budou splněny požadavky související s ochranou veřejného zdraví.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat mj. i rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti
a významnosti, rozsahem vlivů, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající 
stav životního prostředí v dotčeném území.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele s tím, že žádná z posuzovaných variant nebyla na základě hodnocení vyloučena jako nepřijatelná.

 K bodu 28:

KHS JmK nesouhlasí s námitkou v části, že HIA je nutno odmítnout.
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Zpracovatel HIA uvádí nejistoty v hodnocení v HIA a KHS JmK konstatuje, že s těmito fakty je nutno
v odůvodněných případech v navazujících řízeních pracovat.

Zásadní je odkaz na závěr HIA, z něhož mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele s tím, že žádná z posuzovaných variant nebyla na základě hodnocení vyloučena jako nepřijatelná.

ZÚR jsou strategickým dokumentem a hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině, proto se při strategickém hodnocení vlivů nepracuje s hygienickými limity, ale
s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Podrobné hodnocení je tedy možné až v navazujících řízeních, kdy jsou 
známy technické parametry záměrů.

V návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže
a kvality ovzduší v době realizace záměru, nelze předjímat možnosti stavebně – technických, resp. 
technologických řešení konkrétního záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměru. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, 
případně jiná opatření, budou splněny požadavky související s ochranou veřejného zdraví.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat mj. i rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti
a významnosti, rozsahem vlivů, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající 
stav životního prostředí v dotčeném území.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

 K bodu 29:

KHS JmK nesouhlasí s částí námitky, že varianty, kde průkaz dodržení zákonných limitů hlučnosti nebyl 
seznatelně podán, musí být z dalších úvah v ZÚR vyloučeny. 

ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině s tím, že např. nehodnotí soulad s hygienickými limity hluku, ale s prokázanými vlivy hluku 
na veřejné zdraví – jako je např. rušení spánku v noci, kardiovaskulární riziko. 

K části námitky související s průkazem dodržení zákonných limitů hlučnosti KHS JmK uvádí, že v rámci 
zpracování ZÚR se, s odkazem na výše uvedené, neuplatní ustanovení § 19 odst. 3 nařízení vlády č. 148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, z něho vyplývá, že při měření nebo výpočtu 
hluku a vibrací se uvádějí nejistoty odpovídající metodě měření nebo výpočtu; ty musejí být uplatněny při 
hodnocení naměřených nebo vypočtených hodnot. 

Pro úplnost odůvodnění KHS JmK odkazuje na sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 7. 
11. 2008 pod č. j. 40874/2008-Ovz-32.1-7.11.08, z něhož mj. vyplývá, že ustanovení § 19 odst. 3 nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se neaplikuje
u výpočtových akustických studiích, které mj. obsahují výpočet očekávaných hodnot zvolených hlukových 
ukazatelů (např. ekvivalentní hladiny akustického tlaku A) a další skutečnosti rozhodující o předpokládané 
(očekávané) hlukové zátěži exponovaných osob v chráněném prostoru definovaném v ustanovení § 30 odst. 
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3 zákona č. 258/2000 Sb. s tím, že problematiku akustických studií, včetně otázek nejistoty výpočtu
a hodnocení výsledných vypočtených hodnot, je třeba zcela oddělovat od problematiky měření hluku
a hodnocení naměřených hodnot.

Z výše uvedeného je nutno dovodit, že se výše citované ustanovení § 19 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
neuplatní ani v rámci strategického posuzování.

Dále KHS JmK odkazuje na ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož zásady územního rozvoje
v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu
s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost 
obcí a § 36 odst. 5 stavebního zákona, z něhož vyplývá, že zásady územního rozvoje jsou závazné pro 
pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Vzhledem k míře podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive k míře podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. Se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

Dle stávající právní úpravy dané ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona může být stavba, 
jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
V průběhu řízení o vydání kolaudačního souhlasu provádí věcně a místně příslušný stavební úřad v souladu
s ustanovením § 122 odst. 2 a 3 stavebního zákona závěrečnou kontrolní prohlídku, při níž mj. zkoumá, zda 
byla stavba provedena podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace, jejíž 
nedílnou součástí musí být v odůvodněných případech i návrh konkrétních opatření souvisejících
s problematikou vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí. Dále stavební úřad mj. zkoumá, zda skutečné 
provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zdraví.
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Jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu je dle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona 
závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví vydané v dikci ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) a § 94 
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 2 odst. 2 a § 149 správního řádu. 

 K bodu 30:

KHS JmK s námitkou na pochybení nesouhlasí.

ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné, jak je opakovaně uvedeno výše, až v navazujících 
řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru. 

V návaznosti na konkrétní realizaci záměru a záměrů souvisejících je nutno pracovat s reálným 
předpokladem, že v době realizace bude úroveň zátěže odlišná od úrovně v době zpracování HIA s tím, že
s ohledem na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat možnosti stavebně – technických 
resp. technologických řešení konkrétního záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměru. 

Vzhledem k míře podrobnosti odpovídající ZÚR, respektive k míře podrobnosti posuzování vlivů koncepcí
a konkrétních záměrů, je nutno přihlédnout k ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona a přílohy ke 
stavebnímu zákonu ve spojení s ustanovením § 10a zákona č. 100/2001 Sb., z něhož je mj. zřejmé, že 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Z dikce zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných (tj. zákonem stanovených) záměrů se musí
v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona zabývat i možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. Současně 
musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se posuzování vlivů 
na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, pokud se tak 
stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast 
posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele s tím, že žádná z posuzovaných variant nebyla na základě hodnocení vyloučena jako nepřijatelná.

 K bodu 31:

HIA se problematikou hlukového zatížení v JZ oblasti Brna zabývá mj. v rámci hodnocení dopravních 
koridorů, jejichž součástí jsou také mimoúrovňové křižovatky, viz kapitola 4.4.15.1 (v souhrnu pak kapitola 5 
HIA). Zde je v souvislosti s předmětnou oblastí uvedeno: „V lokalitě mezi obcemi Troubsko a Ostopovice
a brněnskou městskou částí Bosonohy nastávají pravděpodobně nejvýznamnější vlivy kumulace záměrů 
silničních staveb v rámci celého Jihomoravského kraje. …střetávají se zde tři záměry: rozšíření dálnice D1 
(D8), silnice R43 ve variantě bystrcké (D1-A) a jihozápadní tangenta (D10-A, D10-B. … V poměrně sevřeném 
prostoru bude vybudována mimoúrovňová křižovatka…“ Jmenované území (ve kterém se nachází
i navrhovaná mimoúrovňová křižovatka Bosonohy) bylo v této dokumentaci vyhodnoceno jako jedna
z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), která zde bude spojena s poměrně 
významným imisním a zejména hlukovým zatížením obyvatel (podrobněji viz komentář k bodu2 tohoto 
podání).
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KHS JmK nesouhlasí s námitkou na pochybení.

K dané námitce směřuje podmínka č. 2 stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního zákona ve 
výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20. 7. 
2010 vydaného pod číslem jednacím 6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu
BM/33103/2010/odb_HOK, dle níž KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na 
udržitelný rozvoj území a z přílohy č. 3 této části, tj. HIA.

Podmínka reflektovala na skutečnost, že Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracované společností ATEM –
Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, IČ 27181278, mj. pro lokalitu 
Bosonohy – Troubsko – Ostopovice“ doporučila, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová 
studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví –
návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu 
měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ustanovení § 30 stavebního zákona.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že ze závěru HIA mj. vyplývá, že předkládané hodnocení v žádném případě 
nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být provedeno ke každému jednotlivému 
záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu a že cílem HIA bylo provést celkové zhodnocení ZÚR 
JMK jakožto územní strategie a u vybraných záměrů ověřit jejich možná rizika či přínosy z hlediska vlivů na 
obyvatele s tím, že žádná z posuzovaných variant nebyla na základě hodnocení vyloučena jako nepřijatelná.

K podání, které zástupce veřejnosti uplatnil dne 19.04.2011 při veřejném projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ve 
smyslu § 22 odst. 3 stavebního zákona, a které bylo zaevidováno pod č.j. JMK 59374/2011, bylo na jeho 
žádost vypořádáno společně s podáním nazvaným „Věc: Námitka zástupce veřejnosti k návrhu Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje ve věci rychlostní komunikace R43 a souvisejících dopravních 
stavbách a zmocnění zástupce veřejnosti“ ze dne 18.04.2011, které bylo na podatelně Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje zaevidováno dne 19.04.2011 pod č.j. JMK 54521/2011, uvádíme následující:

K první části námitky, že „…byla mimoúrovňová křižovatka v Bosonohách (dále jen MÚK Bosonohy) 
vyloučena z posouzení dopadů na veřejné zdraví jako součásti Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území…“ lze konstatovat, že text námitky vychází z vlastní interpretace podatele v souvislosti
s odpovědí Mgr. Karla, zpracovatele Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA), která zazněla na 
veřejném projednání 2. Návrhu ZÚR JMK dne 19.04.2011, konaném na základě § 39 stavebního zákona. 
K předmětnému jednání je k dispozici písemný záznam z veřejného projednání (dále jen záznam), který je 
uložen u pořizovatele. HIA se problematikou MÚK Bosonohy zabývá v rámci hodnocení dopravních 
koridorů, jejichž součástí jsou mimoúrovňové křižovatky, viz kapitola 4.4.15.1.

Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví v souvislosti s MÚK Bosonohy shrnuje kapitola 5 HIA, kde je
k předmětné problematice konstatováno následující:

„jako značně problematická se jeví kumulace plánovaných záměrů v některých lokalitách v okolí Brna. 
Konkrétně jde zejména o lokality Bosonohy-Troubsko-Ostopovice a prostor Šlapanicka. V těchto lokalitách je 
nutno na základě podrobné studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak
i navrhnout nezbytná opatření k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto rezortního podkladu by měly 
být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit 
součinností s orgánem ochrany veřejného zdraví.“

Z uvedeného vyplývá, že lokalita, ve které se nachází navrhovaná MÚK Bosonohy byla v ZÚR JMK 
identifikována jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. HIA doporučuje situaci řešit 
samostatnou studií (resortní podklad), jejíž závěry může zohlednit územní studie v podrobnosti, kterou 
zásady územního rozvoje neumožňují. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA je tedy pořízení resortní studie
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s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech rozvojových záměrů v území. Lze doplnit, že pokud se 
týká pořízení následné územní studie, pořizovatel j oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit 
územní studii v případech, kdy je to uloženo v územně plánovací dokumentaci, z vlastního nebo jiného 
podnětu, KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž 
mu její zpracování stanoví ZÚR JMK.

MÚK Bosonohy lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu včetně návrhu 
opatření, v podrobnosti, která však není a ani nemůže být předmětem řešení ZÚR JMK ve smyslu 
stavebního zákona.

Uvedená resortní studie umožní jednak volit konkrétní řešení MÚK Bosonohy v rámci koridoru stanoveného 
ZÚR JMK s nejmenšími dopady na obyvatelstvo a současně vytvořit podklad pro přípravu protihlukových 
opatření. Pro konkrétní modelování vlivů MÚK Bosonohy na životní prostředí a na veřejné zdraví pak budou 
určující metodiky použité v rámci zpracování souhrnné studie včetně konkrétních opatření pro zmírnění 
negativních vlivů na okolí.

Ke druhé části námitky/připomínky: „… Jaká metodika byla použita, když se jedná o všesměrový zdroj 
hluku?“ uvádíme, že kap. 4.2 Metodika a použité podklady je součástí dokumentace HIA. Zpracovatel HIA 
využil dostupné podklady a posoudil koridory, kterými jsou v tomto případě (pro MÚK Bosonohy) koridor 
rozšíření dálnice D1 (z metodického pohledu byla podkladem „Dokumentace EIA MŽP OV7006 Rozšíření 
dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice na šestipruhové uspořádání, ENVI Road, 2003“, kde byl použit 
program SoundPLAN, verze 6.1), koridor Jihozápadní tangenty (podkladem byla „Územní studie v oblasti 
jihozápadně města Brna, AMRC, 2008“, kde byl použit model Hluk+v.7.7.) a koridor rychlostní silnice R43 
(podkladem byla „Dokumentace EIA Rychlostní komunikace R43 v úseku dálnice D1 – Kuřim), a popsal
a vyhodnotil zjištěné a předpokládané vlivy na životní prostředí v podrobnosti, kterou zásady územního 
rozvoje umožňují. 

V návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže
a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době projednávání realizace jednotlivých 
záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétního 
záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. Z těchto důvodů nelze ani 
předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná protihluková opatření, 
budou hlukové limity splněny, a to v návaznosti na očekávanou hlukovou zátěž, v současné době 
nespecifikovatelnou. 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při realizaci záměru připustit nesplnění požadavku právních 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivu na životní 
prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.. Základním 
předpokladem souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazů o reálném předpokladu dodržení požadavku 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatelé SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (vlivy hluku) 
zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. V případě, že by se v navazujících řízeních nepodařilo eliminovat 
potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by rizika snížila na přijatelnou 
mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

Námitka zástupce veřejnosti – p. J. M. (K106)

Námitka zástupce veřejnosti p. J. M., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 54948/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ, se zamítá.
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Odůvodnění:

Předmětné podání zástupce veřejnosti J. M. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené
v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené.

Zástupce veřejnosti uplatnil proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. 
Návrh ZÚR JMK“) následující námitku: „ …Podepsaný zástupce veřejnost … …vyjadřuje nesouhlas s trasou 
severního obchvatu (D35) s koridorem D18 čtyřproudové silnice I/43 Česká – Kuřim.“

Pokud jde o podmínku vymezení území dotčeného námitkou, která je stanovena v § 39 odst. 2 stavebního 
zákona, předmětné podání bylo vyhodnoceno tak, že tato zákonná podmínka byla splněna. Text 
předmětného podání zástupce veřejnosti byl rozčleněn do 8 bodů, přičemž v úvodu uvedený text (citace viz 
výše) byl vyhodnocen tak, že se jedná o vlastní námitku a ve zbývajícím textu těchto 8 bodů je již obsaženo 
pouze její odůvodnění.

Ve smyslu § 23 stavebního zákona se zmocnění zástupce veřejnosti dokládá seznamem občanů obce nebo 
kraje. V tomto případě byly doloženy podpisové archy s 216 podpisy. Odkaz v úvodu textu námitky na petici 
předanou Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, kterou podepsalo 2518 občanů, je tedy irelevantní. 

Jednotlivé body odůvodnění předmětné námitky byly vypořádány následovně:

K bodu 1 a 2:

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) celého kraje ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu 
územních podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou 
Priority územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. 
Udržitelný rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není závislý 
pouze na možnosti či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na stav
a vývoj území je provedeno v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. podle vybraných sledovaných jevů 
obsažených v Územně analytických podkladech Jihomoravského kraje (dále jen ÚAP JMK). Do hodnocení 
jsou zahrnuty všechny hlavní tématické okruhy ÚAP tj. horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena 
životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, ZPF a PUPFL, veřejná dopravní a technická infrastruktura, 
sociodemografické podmínky, rekreace, hospodářské podmínky viz kap. C „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v ÚAP“ textové části Vyhodnocení vlivů 
ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK při projednání podle § 37 stavebního zákona byl obchvat Kuřimi, silnice II/385, řešen 
ve variantách „Severní obchvat“ (D35-A), „Jižní obchvat s tunelem“ (D35-B) a „Severní obchvat 
optimalizovaný MŽP“ (D35-C). Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní prostředí je obsaženo 
ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivů 
ZÚR JMK na veřejné zdraví (tzv. HIA). Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování 
zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) 
zejména minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, 
dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním 
obsluhy území (zdrojová a cílová doprava). Na základě vyhodnocení předložených variant koridoru II/385 
Kuřim, obchvat z hlediska dopravně inženýrských kritérií, dopravní účinnosti, celkové koncepce řešení
s ohledem na předpokládané vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant 
doporučil jako výslednou variantu sledovat variantu „Severní obchvat“ (D35-A) v kombinaci s R43 
ve variantě „Bystrcké“ (D1-A) (viz str. 83 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK).

Při projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona uplatnilo u varianty „Jižní obchvat
s tunelem“ Ministerstvo dopravy nesouhlas se zařazením koridoru „Jižní obchvat s tunelem“ do silnic I. 
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třídy, tj. do ploch a koridorů nadmístního významu. Odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
uplatnil nesouhlas se zařazením záměru do krajských silnic. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo 
seznámeno s variantami a doporučilo zvolit variantu „Severní obchvat“ (D35-A) s odůvodněním, že varianta 
„Severní obchvat“ umožňuje koncepčně a realizačně nezávislé řešení obchvatu města, v kombinaci s R43 ve 
variantě „Bystrcké“ (D1-A) pak pro regionální spojení Brno – Tišnov maximální účinnost s výrazným 
zklidněním dopravy na průjezdu Kuřimí. Ve smyslu výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK 
upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona. 

Odbor dopravy, Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ JMK OD) ve svém stanovisku
k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 
04.05.2011 vydaným pod zn. JMK 62304/2011 k problematice obchvatu města Kuřimi uvedl:

„Jižní obchvat je nový prvek v silniční síti, na který nelze mechanicky přenést funkci severního obchvatu. Z 
hlediska širších vztahů není jižní obchvat jen variantou severního obchvatu. Jde o variantní řešení celé 
silniční sítě v oblasti mezi Brnem a Tišnovem, v případě pojetí jižního obchvatu jako silnice I. třídy pak 
možná i území širšího. Toto řešení mělo být takto projednáváno, na což zástupce OD upozornil (upozorněno 
bylo město Kuřim – poznámka KrÚ JMK, OÚPSŘ) na projednávání studie jižního obchvatu Kuřimi již
v listopadu 2008, následně pak ve stanovisku KrÚ JMK OD ke konceptu územního plánu Kuřimi v květnu 
2009. Žádná dohoda v tomto smyslu není KrÚ JMK OD, jako neopominutelnému účastníku, známa. 
Vzhledem k přetrvávající neujasněnosti funkce jižního obchvatu v silniční síti a neurčitosti požadovaného 
řešení, nelze jižní obchvat zařadit do ZUR jako silnici II. nebo III. tř. Funkcí a stavebním řešením komunikace 
ani krajským silnicím neodpovídá.

Podatel namítá intenzity dopravy v průjezdním úseku silnice II/385 s tím, že jižní obchvat odvede více 
dopravy. Už neuvádí srovnání na průjezdním úseku silnice II/386 a na silnici II/379, kde je dopravně 
účinnější severní obchvat. 

Dále se podatel domnívá, že severní obchvat ohrozí funkci již zavedeného integrovaného dopravního 
systému JMK (IDS JMK). Námitka je neoprávněná, neboť ke snížení intenzit dopravy dojde i při severním 
obchvatu na komunikacích využívaných IDS JMK (II/385, II/386). 

K bodu 3:

K namítanému znemožnění rozvoje rekreačních možností, cykloturistiky a dalších aktivit na území města 
uvádíme, že rekreační funkci v oblasti severně od města Kuřimi plní především masív Zlobice s přírodním 
areálem. Tento prostor obklopený lesy je přístupný pěšky a cyklostezkou z Kuřimi, osobními automobily
z obce Lipůvka. Prostupnost z Kuřimi do krajiny v severním směru je přitom již v současné době omezena na 
průchod pod tělesem železniční vlečky. V prostoru mezi tělesem vlečky, fakticky ohraničujícím severní okraj 
města, a Zlobicí (do kterého je vkládán „severní obchvat“) je krajina převážně zemědělského charakteru, 
pro kterou není ve stávajícím územním plánu města Kuřimi ani v konceptu nového územního plánu 
stanoveno specifikované rekreační využití. Zachování funkčnosti stávajícího pěšího a cyklistické napojení 
Kuřimi na rekreační oblast Zlobice je ve vztahu k „severnímu obchvatu“ (v ZÚR JMK navrženému jako 
dvouproudová komunikace) technicky řešitelné. Jedná se však o podrobnost, která není relevantní úrovni 
ZÚR a bude tedy řešena až v podrobnější dokumentaci.

Obdobně je Podlesí jako část města Kuřimi již dnes od vlastního města odděleno bariérou frekventované 
komunikace I. třídy, která vyvolává potřebu mimoúrovňových tras pro chodce a cyklisty. Toto fyzické 
oddělení komunikací fakticky nelze reálně eliminovat, avšak v rámci budování čtyřpruhové komunikace je 
možné nalézt (opět v podrobnosti nepříslušející ZÚR) takové technické řešení, které zajistí bezkolizní 
dopravní spojení Podlesí s ostatní částí města pro motorovou i cyklistickou a pěší dopravu. 

K dané problematice uvádíme, že trasa R43 ve stopě tzv. německé dálnice zajišťuje nejen ochranu města 
Kuřim před tranzitní dopravou, ale napomáhá i rozdělení dopravy ze severu do dvou dopravních koridorů tj. 
do trasy R43 a do trasy stávající silnice I/43. Požadavek MD na územní ochranu pro rozšíření stávající silnice 
I/43 v úseku Česká – Kuřim vyplývá především z obavy, že nebude možné plynule realizovat celý úsek R43 
od D1 Troubsko – Kuřim – Černá Hora – Svitávka. Severní obchvat Kuřimi umožňuje etapovou výstavbu R43
a zároveň umožňuje rozdělení dopravního proudu ze severu do dvou dopravních koridorů. Požadavek na 
rozšíření stávající silnice I/43 na čtyřpruhovou směrově dělenou komunikaci vyplynul ze skokového nárůstu 
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dopravy, který byl na stávající silnici I/43 vyvolán především rozvojem průmyslové zóny v Kuřimi a vznikem 
rozsáhlých ploch pro bydlení v městě Kuřimi a blízkém okolí. Z dopravních průzkumů vyplývá, že přibližně 
80% dopravy na silnici I/43 tvoří zdrojová a cílová doprava do Brna a jen cca 20% dopravy je dopravou 
tranzitní. Intenzita dopravy ze severu do Brna má narůstající tendenci způsobenou především dojížděním 
obyvatel ze satelitních center za prací do Brna. Hlavním úkolem Ministerstva dopravy je zajistit plynulé 
převedení projíždějící dopravy ve směru sever – jih. Realizace R43 a severního obchvatu Kuřimi tak 
napomáhá snížení dopravy v centu města Kuřim.

K bodu 4:

K námitkám týkajícím se velkého záboru zemědělského půdního fondu uvádíme, že zpracovatel SEA 
vyhodnotil varianty Severní obchvat a Jižní obchvat s tunelem z pohledu záboru ZPF jako přibližně 
srovnatelné (viz textová část Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, kap. A.6.2 „Popis
a hodnocení variantních záměrů“) .

K upozornění, že navržená silnice I/43 zasahuje do pásma hygienické ochrany vodního zdroje I. a II. stupně 
odbor životního prostředí, Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve svém stanovisku k připomínkám
a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 19.05.2011 k dané 
problematice uvedl cit.: „Ve vztahu k ochrannému pásmu vodního zdroje a umístění komunikace v tomto 
ochranném pásmu je nezbytné přezkoumání bližších podmínek rozhodnutí vodoprávního orgánu, kterým 
bylo toto ochranné pásmo vodního zdroje vymezeno, a současně vyhodnotit umístění komunikace ve vztahu
k možnosti ovlivnění zdroje. Vodní zákon sám o sobě v ustanovení § 30 umístění komunikace v ochranném 
pásmu nevylučuje. Činnosti ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje jsou 
vymezeny v opatření obecné povahy (podle předchozí právní úpravy - rozhodnutí), kterým bylo ochranné 
pásmo vyhlášeno.“

K bodu 5:

K námitce vztahující se k narušení stávajících ploch občanské vybavenosti uvádíme, že ZÚR dle ustanovení
§ 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území 
kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování
v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celkovou koncepci řešení. 
ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů
v měřítku 1:100 000, ve kterém jednotlivé parcely nejsou zobrazitelné. Územní plán následně zpřesňuje 
vymezení záměrů obsažených v ZÚR nad katastrální mapou včetně výčtu dotčených parcel. Předmětný 
záměr bude tedy následně upřesněn v rámci územního plánu Kuřim v podrobnějším měřítku. Námitka je
v tomto bodě příliš obecná a není dostatečně odůvodněno, co je míněno narušením stávajících ploch 
občanské vybavenosti.

K bodu 6:

Výsledky oficiálního celostátního sčítání z roku 2010 říkají, že roční průměr denních intenzit v předmětném 
úseku byl 17 a 14 tis. vozidel /24 hod. Podatel srovnává intenzity dopravy v průjezdním úseku silnice II/385
s tím, že jižní obchvat odvede více dopravy. Už neuvádí srovnání na průjezdním úseku silnice II/386 a na 
silnici II/379, kde je dopravně účinnější severní obchvat. Nelze tedy tvrdit, že by severní obchvat nijak 
podstatně nesnížil průjezd Kuřimí v porovnání s jižním obchvatem. 

K bodu 7:

Zástupce veřejnosti se v tomto bodě odvolává na řadu blíže nespecifikovaných studií a na základě těchto 
pouze konstatuje, že jižní obchvat je nepochybně šetrnější k životnímu prostředí, a to bez odůvodnění 
tohoto konstatování. Rovněž odvážné tvrzení, že tyto studie reflektují přání občanů města je ničím 
nepodložené. Zástupce veřejnosti byl k podání námitky zmocněn pouze 253 podpisy občanů města kdy 
město Kuřim má cca 10 773 občanů.

K bodu 8:

Na námitku nezařazení jižního obchvatu Kuřimi do 2. Návrhu ZÚR JMK bylo podrobně reagováno ve výše 
uvedených bodech podání.
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K v závěru namítanému nedostatečnému zohlednění stávajícího využití území a zásad pro zachování 
udržitelného rozvoje území uvádíme, že udržitelný rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá 
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti či nemožnosti umisťování určitého druhu 
staveb. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na stav a vývoj území je provedeno v souladu s vyhláškou č. 500/2006 
Sb. podle vybraných sledovaných jevů obsažených v Územně analytických podkladech Jihomoravského 
kraje (dále jen ÚAP JMK). Do hodnocení jsou zahrnuty všechny hlavní tématické okruhy ÚAP tj. horninové 
prostředí a geologie, vodní režim, hygiena životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, ZPF a PUPFL, 
veřejná dopravní a technická infrastruktura, sociodemografické podmínky, rekreace, hospodářské 
podmínky viz kap. C „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů 
obsažených v ÚAP“ textové části Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Záměr obchvatu 
města Kuřim byl posouzen a vyhodnocen ve variantách viz podrobněji v bodě 1 a 2.

Výsledné řešení ZÚR JMK bylo potvrzeno vydaným souhlasným stanoviskem Ministerstva životního 
prostředí ke 2. Návrhu ZÚR JMK vydané podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
(stanovisko SEA) č.j.: 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011. 

Námitka zástupce veřejnosti proti severnímu obchvatu a koridoru čtyřpruhové silnice I/43 Česká – Kuřim je 
tedy neopodstatněná a nelze jí vyhovět.

Námitka zástupce veřejnosti Ing. J. B. (K107)

Námitka zástupce veřejnosti Ing. J. B., narozeného XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, zaevidovaná na 
podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 54951/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání zástupce veřejnosti Ing. J. B. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu zásad 
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále též „dotčené 
obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné a současně 
musí být vymezeno území námitkou dotčené.

Ve smyslu § 23 stavebního zákona se zmocnění zástupce veřejnosti dokládá seznamem občanů obce nebo 
kraje. V tomto případě byly doloženy podpisové archy s 253 podpisy. Odkaz v úvodu textu námitky na petici 
předanou Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, kterou podepsalo 2518 občanů je tedy irelevantní. 

Zástupce veřejnosti uplatnil proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále též „2. 
Návrh ZÚR JMK“) následující námitku: „ …Podepsaný zástupce veřejnosti… ...vyjadřuje nesouhlas s trasou 
severního obchvatu (D35) s koridorem D18 čtyřproudové silnice I/43 Česká – Kuřim.“

Pokud jde o podmínku vymezení území dotčeného námitkou, která je stanovena v § 39 odst. 2 stavebního 
zákona, předmětné podání bylo vyhodnoceno tak, že tato zákonná podmínka byla splněna. Text 
předmětného podání zástupce veřejnosti byl rozčleněn do 8 bodů, přičemž v úvodu uvedený text (citace viz 
výše) byl vyhodnocen tak, že se jedná o vlastní námitku a ve zbývajícím textu těchto 8 bodů je již obsaženo 
pouze její odůvodnění.

K bodu 1 a 2:

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) celého kraje ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu 
územních podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou 
Priority územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. 
Udržitelný rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není závislý 
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pouze na možnosti či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na stav
a vývoj území je provedeno v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. podle vybraných sledovaných jevů 
obsažených v Územně analytických podkladech Jihomoravského kraje (dále jen ÚAP JMK). Do hodnocení 
jsou zahrnuty všechny hlavní tématické okruhy ÚAP tj. horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena 
životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, ZPF a PUPFL, veřejná dopravní a technická infrastruktura, 
sociodemografické podmínky, rekreace, hospodářské podmínky viz kap. C „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v ÚAP“ textové části Vyhodnocení vlivů 
ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK při projednání podle § 37 stavebního zákona byl obchvat Kuřimi, silnice II/385, řešen 
ve variantách „Severní obchvat“ (D35-A), „Jižní obchvat s tunelem“ (D35-B) a „Severní obchvat 
optimalizovaný MŽP“ (D35-C). Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní prostředí je obsaženo 
ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivů 
ZÚR JMK na veřejné zdraví (tzv. HIA). Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování 
zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) 
zejména minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, 
dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním 
obsluhy území (zdrojová a cílová doprava). Na základě vyhodnocení předložených variant koridoru II/385 
Kuřim, obchvat z hlediska dopravně inženýrských kritérií, dopravní účinnosti, celkové koncepce řešení
s ohledem na předpokládané vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant 
doporučil jako výslednou variantu sledovat variantu „Severní obchvat“ (D35-A) v kombinaci s R43 
ve variantě „Bystrcké“ (D1-A) (viz str. 83 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK).

Při projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona uplatnilo u varianty „Jižní obchvat
s tunelem“ Ministerstvo dopravy nesouhlas se zařazením koridoru „Jižní obchvat s tunelem“ do silnic I. 
třídy, tj. do ploch a koridorů nadmístního významu. Odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
uplatnil nesouhlas se zařazením záměru do krajských silnic. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo 
seznámeno s variantami a doporučilo zvolit variantu „Severní obchvat“ (D35-A) s odůvodněním, že varianta 
„Severní obchvat“ umožňuje koncepčně a realizačně nezávislé řešení obchvatu města, v kombinaci s R43 ve 
variantě „Bystrcké“ (D1-A) pak pro regionální spojení Brno – Tišnov maximální účinnost s výrazným 
zklidněním dopravy na průjezdu Kuřimí. Ve smyslu výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK 
upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona. 

Odbor dopravy, Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ JMK OD) ve svém stanovisku
k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 
04.05.2011 vydaným pod zn. JMK 62304/2011 k problematice obchvatu města Kuřimi uvedl:

„Jižní obchvat je nový prvek v silniční síti, na který nelze mechanicky přenést funkci severního obchvatu. Z 
hlediska širších vztahů není jižní obchvat jen variantou severního obchvatu. Jde o variantní řešení celé 
silniční sítě v oblasti mezi Brnem a Tišnovem, v případě pojetí jižního obchvatu jako silnice I. třídy pak 
možná i území širšího. Toto řešení mělo být takto projednáváno, na což zástupce OD upozornil (upozorněno 
bylo město Kuřim – poznámka KrÚ JMK, OÚPSŘ) na projednávání studie jižního obchvatu Kuřimi již
v listopadu 2008, následně pak ve stanovisku KrÚ JMK OD ke konceptu územního plánu Kuřimi v květnu 
2009. Žádná dohoda v tomto smyslu není KrÚ JMK OD, jako neopominutelnému účastníku, známa. 
Vzhledem k přetrvávající neujasněnosti funkce jižního obchvatu v silniční síti a neurčitosti požadovaného 
řešení, nelze jižní obchvat zařadit do ZUR jako silnici II. nebo III. tř. Funkcí a stavebním řešením komunikace 
ani krajským silnicím neodpovídá.

Podatel namítá intenzity dopravy v průjezdním úseku silnice II/385 s tím, že jižní obchvat odvede více 
dopravy. Už neuvádí srovnání na průjezdním úseku silnice II/386 a na silnici II/379, kde je dopravně 
účinnější severní obchvat. 

Dále se podatel domnívá, že severní obchvat ohrozí funkci již zavedeného integrovaného dopravního 
systému JMK (IDS JMK). Námitka je neoprávněná, neboť ke snížení intenzit dopravy dojde i při severním 
obchvatu na komunikacích využívaných IDS JMK (II/385, II/386). 
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K bodu 3:

K namítanému znemožnění rozvoje rekreačních možností, cykloturistiky a dalších aktivit na území města 
uvádíme, že rekreační funkci v oblasti severně od města Kuřimi plní především masív Zlobice s přírodním 
areálem. Tento prostor obklopený lesy je přístupný pěšky a cyklostezkou z Kuřimi, osobními automobily
z obce Lipůvka. Prostupnost z Kuřimi do krajiny v severním směru je přitom již v současné době omezena na 
průchod pod tělesem železniční vlečky. V prostoru mezi tělesem vlečky, fakticky ohraničujícím severní okraj 
města, a Zlobicí (do kterého je vkládán „severní obchvat“) je krajina převážně zemědělského charakteru, 
pro kterou není ve stávajícím územním plánu města Kuřimi ani v konceptu nového územního plánu 
stanoveno specifikované rekreační využití. Zachování funkčnosti stávajícího pěšího a cyklistické napojení 
Kuřimi na rekreační oblast Zlobice je ve vztahu k „severnímu obchvatu“ (v ZÚR JMK navrženému jako 
dvouproudová komunikace) technicky řešitelné. Jedná se však o podrobnost, která není relevantní úrovni 
ZÚR a bude tedy řešena až v podrobnější dokumentaci.

Obdobně je Podlesí jako část města Kuřimi již dnes od vlastního města odděleno bariérou frekventované 
komunikace I. třídy, která vyvolává potřebu mimoúrovňových tras pro chodce a cyklisty. Toto fyzické 
oddělení komunikací fakticky nelze reálně eliminovat, avšak v rámci budování čtyřpruhové komunikace je 
možné nalézt (opět v podrobnosti nepříslušející ZÚR) takové technické řešení, které zajistí bezkolizní 
dopravní spojení Podlesí s ostatní částí města pro motorovou i cyklistickou a pěší dopravu. 

K dané problematice uvádíme, že trasa R43 ve stopě tzv. německé dálnice zajišťuje nejen ochranu města 
Kuřim před tranzitní dopravou, ale napomáhá i rozdělení dopravy ze severu do dvou dopravních koridorů tj. 
do trasy R43 a do trasy stávající silnice I/43. Požadavek MD na územní ochranu pro rozšíření stávající silnice 
I/43 v úseku Česká – Kuřim vyplývá především z obavy, že nebude možné plynule realizovat celý úsek R43 
od D1 Troubsko – Kuřim – Černá Hora – Svitávka. Severní obchvat Kuřimi umožňuje etapovou výstavbu R43
a zároveň umožňuje rozdělení dopravního proudu ze severu do dvou dopravních koridorů. Požadavek na 
rozšíření stávající silnice I/43 na čtyřpruhovou směrově dělenou komunikaci vyplynul ze skokového nárůstu 
dopravy, který byl na stávající silnici I/43 vyvolán především rozvojem průmyslové zóny v Kuřimi a vznikem 
rozsáhlých ploch pro bydlení v městě Kuřimi a blízkém okolí. Z dopravních průzkumů vyplývá, že přibližně 
80% dopravy na silnici I/43 tvoří zdrojová a cílová doprava do Brna a jen cca 20% dopravy je dopravou 
tranzitní. Intenzita dopravy ze severu do Brna má narůstající tendenci způsobenou především dojížděním 
obyvatel ze satelitních center za prací do Brna. Hlavním úkolem Ministerstva dopravy je zajistit plynulé 
převedení projíždějící dopravy ve směru sever – jih. Realizace R43 a severního obchvatu Kuřimi tak 
napomáhá snížení dopravy v centu města Kuřim.

K bodu 4:

K námitkám týkajícím se velkého záboru zemědělského půdního fondu uvádíme, že zpracovatel SEA 
vyhodnotil varianty Severní obchvat a Jižní obchvat s tunelem z pohledu záboru ZPF jako přibližně 
srovnatelné.(viz textová část Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území , kap. A.6.2 „Popis
a hodnocení variantních záměrů“).

K upozornění, že navržená silnice I/43 zasahuje do pásma hygienické ochrany vodního zdroje I. a II. stupně 
odbor životního prostředí, Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve svém stanovisku k připomínkám
a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 19.05.2011 k dané 
problematice uvedl cit.: „Ve vztahu k ochrannému pásmu vodního zdroje a umístění komunikace v tomto 
ochranném pásmu je nezbytné přezkoumání bližších podmínek rozhodnutí vodoprávního orgánu, kterým 
bylo toto ochranné pásmo vodního zdroje vymezeno, a současně vyhodnotit umístění komunikace ve vztahu
k možnosti ovlivnění zdroje. Vodní zákon sám o sobě v ustanovení § 30 umístění komunikace v ochranném 
pásmu nevylučuje. Činnosti ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje jsou 
vymezeny v opatření obecné povahy (podle předchozí právní úpravy - rozhodnutí), kterým bylo ochranné 
pásmo vyhlášeno.“

K bodu 5:

K námitce vztahující se k narušení stávajících ploch občanské vybavenosti uvádíme, že ZÚR dle ustanovení
§ 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území 
kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování
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v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celkovou koncepci řešení. 
ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů
v měřítku 1:100 000, ve kterém jednotlivé parcely nejsou zobrazitelné. Územní plán následně zpřesňuje 
vymezení záměrů obsažených v ZÚR nad katastrální mapou včetně výčtu dotčených parcel. Předmětný 
záměr bude tedy následně upřesněn v rámci územního plánu Kuřim v podrobnějším měřítku. Námitka je
v tomto bodě příliš obecná a není dostatečně odůvodněno, co je míněno narušením stávajících ploch 
občanské vybavenosti.

K bodu 6:

Výsledky oficiálního celostátního sčítání z roku 2010 říkají, že roční průměr denních intenzit v předmětném 
úseku byl 17 a 14 tis. vozidel /24 hod. Podatel srovnává intenzity dopravy v průjezdním úseku silnice II/385
s tím, že jižní obchvat odvede více dopravy. Už neuvádí srovnání na průjezdním úseku silnice II/386 a na 
silnici II/379, kde je dopravně účinnější severní obchvat. Nelze tedy tvrdit, že by severní obchvat nijak 
podstatně nesnížil průjezd Kuřimí v porovnání s jižním obchvatem. 

K bodu 7:

Zástupce veřejnosti se v tomto bodě odvolává na řadu blíže nespecifikovaných studií a na základě těchto 
pouze konstatuje, že jižní obchvat je nepochybně šetrnější k životnímu prostředí, a to bez odůvodnění 
tohoto konstatování. Rovněž odvážné tvrzení, že tyto studie reflektují přání občanů města je ničím 
nepodložené. Zástupce veřejnosti byl k podání námitky zmocněn pouze 253 podpisy občanů města kdy 
město Kuřim má cca 10 773 občanů.

K bodu 8:

Na námitku nezařazení jižního obchvatu Kuřimi do 2. Návrhu ZÚR JMK bylo podrobně reagováno ve výše 
uvedených bodech podání.

K v závěru namítanému nedostatečnému zohlednění stávajícího využití území a zásad pro zachování 
udržitelného rozvoje území uvádíme, že udržitelný rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá 
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území, není závislý pouze na možnosti či nemožnosti umisťování určitého druhu 
staveb. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na stav a vývoj území je provedeno v souladu s vyhláškou č. 500/2006 
Sb. podle vybraných sledovaných jevů obsažených v Územně analytických podkladech Jihomoravského 
kraje (dále jen ÚAP JMK). Do hodnocení jsou zahrnuty všechny hlavní tématické okruhy ÚAP tj. horninové 
prostředí a geologie, vodní režim, hygiena životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, ZPF a PUPFL, 
veřejná dopravní a technická infrastruktura, sociodemografické podmínky, rekreace, hospodářské 
podmínky viz kap. C „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů 
obsažených v ÚAP“ textové části Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Záměr obchvatu 
města Kuřim byl posouzen a vyhodnocen ve variantách viz podrobněji v bodě 1 a 2.

Výsledné řešení ZÚR JMK bylo potvrzeno vydaným souhlasným stanoviskem Ministerstva životního 
prostředí ke 2. Návrhu ZÚR JMK vydané podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
(stanovisko SEA) č.j.: 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011. 

Námitka zástupce veřejnosti proti severnímu obchvatu a koridoru čtyřpruhové silnice I/43 Česká – Kuřim je 
tedy neopodstatněná a nelze jí vyhovět.

Námitka zástupce veřejnosti T. K.  (K118)

Námitka zástupce veřejnosti pana T. K., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 54841/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ, se zamítá.
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Odůvodnění: 

Předmětné podání zástupce veřejnosti pana T. K. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také 
„dotčené obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Zástupce veřejnosti uplatnil proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „2. 
Návrh ZÚR JMK“) následující námitku: „Požadujeme z Návrhu ZÚR vypustit R43 v německé trase a R43
v malhostovické trase.“

Z hlediska formálních požadavků stanovených v § 39 odst. 2 stavebního zákona však předmětné podání 
neobsahuje výslovné znění námitky, které by bylo odděleno od jejího odůvodnění, a proto bylo předmětné 
podání posouzeno podle obsahu. Text předmětného podání zástupce veřejnosti byl rozčleněn do 22 bodů, 
přičemž v 1. bodu bylo uvedeno následující: „Požadujeme z Návrhu ZÚR vypustit R43 v německé trase a R43
v malhostovické trase.“ Tento text 1. bodu byl vyhodnocen jako samotná námitka s tím, že text zbývajících 
21 bodů obsahuje pouze její odůvodnění.

Z textu podání vyplývá, že námitka se vztahuje k území všech obcí, které jsou dotčené „německou“
i „malhostovickou“ trasou R43, včetně obcí Kuřim, Čebín, Drásov, Malhostovice, Skalička, Všechovice, Lubě, 
Hluboké Dvory a Malá Lhota.

Jednotlivé body odůvodnění byly vypořádány následovně:

K bodům 2 a 3:

Tyto body se týkají tzv. „optimalizované varianty R43“. K území obce Malá Lhota se vztahuje vedení 
rychlostní silnice R43 v jeho 2. úseku, tj. Kuřim – Černá Hora.

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena ve 2. 
úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách - variantě „Německá“ (D2-A), variantě „Malhostovická“ 
(D2-B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D2-D). Varianta „Optimalizovaná 
MŽP“ vzešla ze studie zpracované ing. Kalčíkem, pořizované a poskytnuté ministerstvem životního 
prostředí. Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na 
veřejné zdraví (tzv. HIA). Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (projednávaném na veřejném projednání ve smyslu § 39 
stavebního zákona) byla informace o prověřovaných variantách zachována v odůvodnění v textové části
a ve výkrese II.4 „Výkres prověřovaných variant koridorů dopravní a technické infrastruktury“. 

Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů 
udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický), zejména minimalizace negativních 
vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované 
varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová 
doprava).

Správnost hodnocení variant dle jednotlivých kritérií zajišťuje skutečnost, že zpracovatelem ZÚR JMK jsou 
autorizované osoby. Obdobně správnost hodnocení SEA a HIA zajišťuje skutečnost, že zpracovatelem 
dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
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projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci

Varianta „Optimalizovaná MŽP“ v úseku Kuřim – Černá Hora vyžaduje na rozdíl od ostatních variant realizaci 
tunelu, a to v délce 480 m. Z hlediska nočního hluku je tato varianta méně příznivá než varianty „Německá“
a „Malhostovická“. Nepříznivý je 60% rozsah záboru půdy v I. a II. třídě ochrany (ostatní varianty 30%, resp. 
40%). 

Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Malhostovickou“. 

Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). O dalších variantách 
nebylo rozhodnuto. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami záměrů dopravní
a technické infrastruktury a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 „doporučuje při úpravě 2. 
Návrhu ZÚR JMK zvolit variantu „Německá“ v úseku Kuřim – Černá Hora rychlostní silnice R43“. Ve smyslu 
výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního 
zákona. 

Od r. 2006 probíhal proces EIA k rychlostní silnici R43 v úseku Kuřim – Svitávka, a to původně pro trasu
v poloze „německé dálnice“. Na základě zjišťovacího řízení byl proces EIA doplněn o další dvě varianty, pro 
které byla zpracována v červenci 2007 vyhledávací studie a následně v prosinci 2007 zveřejněna 
dokumentace EIA. Tento proces probíhal (jak je zřejmé i z časových údajů) bez přímé vazby na proces 
pořizování ZÚR JMK. V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“
a „Malhostovická“ jsou při realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí
i dopravní systém a byly tedy zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí 
vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí souhlasné stanovisko k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR 
JMK odpovídající variantě „Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při 
splnění podmínek uvedených v předmětném stanovisku.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) dle svého stanoviska č.j. KHSJM 19334/2011 ze dne 
06.05.2011 s požadavkem na vypracování nové dokumentace HIA nesouhlasí a dále uvádí: „Zákon
č. 258/2000 Sb. ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu nespecifikují požadavky na zpracování HIA. 
Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR, a to
s přihlédnutím ke skutečnosti, že ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo jiné stanoví 
zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení § 36 odst. 3 
stavebního zákona v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 
plánovací činnost obcí.“

Podatel o „Optimalizované“ variantě tvrdí, že má přednosti, které nemá žádná jiná trasa zvažovaná v ZÚR,
a uvádí své argumenty pro toto tvrzení. Uváděné argumenty však nejsou doloženy žádnými konkrétními 
údaji a nelze je ani jednoznačně dovodit z dokumentace ZÚR JMK, přinejmenším z části je proto lze 
považovat spíše za subjektivní názory podatele, neodpovídající zcela skutečnosti. 

Požadavek, že „R43 musí být obchvatem pro všechny obce v blízkosti koridoru R43“ nemá konkrétní oporu
v žádném zákonném ustanovení a bez definování, co přesně je myšleno pod pojmem „obchvat“, zcela vágní
a nenaplnitelný. Stejně tak je bez definice pojmu „obchvat“ neurčité a neověřitelné tvrzení, že určité vedení 
trasy „je důsledně řešeno jako obchvaty všech obcí na trase“. Trasa R43 navržená v ZÚR JMK se samozřejmě
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k některým z vyjmenovaných obcí přibližuje více a k některým méně, ale vždy je vedena v poloze přípustné
z hlediska vlivů na životní prostředí, a to i z hlediska vlivů na zdraví obyvatel. Všechny vlivy byly posouzeny
v rámci výše uvedeného procesu EIA, který byl ukončen dne 21.12.2010 vydáním souhlasného stanovisko 
MŽP.

Tvrzení, že „Optimalizovaná“ varianta je nejvýhodnější, neboť umožňuje nejkratší a nejpřímější spojení 
Boskovic a Brna není pravdivé. Z podkladů zpracovaných Ing. Kalčíkem vyplývá, že tzv. „optimalizovaná 
trasa R43“ je v úseku Černá Hora – dálnice D1 (Ostrovačice) navržena v délce 30 km. Trasa R43 přes Bystrc
v úseku Černá Hora – dálnice D1 (Troubsko) je navržena v délce 31,5 km. Aby byly obě trasy srovnatelné, 
tak je nutné do varianty „Optimalizované“ zahrnout i úsek dálnice D1 mezi výhledovou MÚK D1×R43, která 
je navržena v cca 182. km dálnice D1, a výhledovou MÚK D1×R43 ve variantě bystrcké, která je navržena
v km 188,5 dálnice D1, tedy rozdíl činí 6,5 km. Ze srovnání tras R43 Boskovickou brázdou (celková délka = 30 
km + 6,5 km = 36,5 km) a R43 v bystrcké stopě (celková délka = 31,5 km) vyplývá, že trasa v bystrcké stopě 
je kratší o 5 km a tedy uvedené tvrzení není pravdivé.

Deklarované důsledné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové dopravy do Brna je pravdivé je pro 
dopravu směřující ze severu na západ, pro ostatní směry toto tvrzení pravdivé není. Pokud budeme 
vycházet z materiálů Ing. Kalčíka, tak ve své studii převzal některé části z modelování dopravy v brněnské 
sídelní aglomeraci (studie DOPING), kde tranzitní doprava na vjezdu do Brna z celkového množství 30716 
voz./24 hod činí 5 758 voz./24 hod. a z toho je pouze 1 174 vozidel těžkých. Tedy požadované 
plnohodnotné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové dopravy se týká počtu 5 758 vozidel. 
Vycházíme-li ze směrového průzkumu firmy DOPING, který použil i Ing. Kalčík, tak doprava ze severu (R43) 
směrem na západ je ve výši 1 900 voz./24 hod. a to je vlastně předpokládané množství vozidel, které by 
využilo trasu R43 boskovickou brázdou, neboť ostatní tranzitní doprava ve výši 3 858 voz./24 hod. (5 758 –
1 900=3 858 voz./24 hod.) směřuje buď směrem jižním anebo východním a pro tato vozidla by trasa R43 
boskovickou brázdou znamenala dopravní závlek v délce 5 km. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že požadavek na důsledné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové 
dopravy do Brna je nesmyslný a budování R43 boskovickou brázdou pro 1 900 voz./24 hod. nereálné. 
Samozřejmě pokud by byla vyčerpána dopravní kapacita stávající silnice I/43 do Brna, tak by řidiči byli 
nuceni hledat jiné náhradní trasy i za cenu závleku. V tomto případě by byla rozhodující kapacita stávající 
silnice I/43 a kapacita dálnice D1 v úseku Ostrovačice – Brno, která je již v současné době nevyhovující. 

Nesmyslné je i uvedené tvrzení, že optimalizovaná trasa R43 vyvede dopravu z Čebína a Hradčan 
na obchvaty. Doprava na stávající silnici II/385 je především zdrojová a cílová doprava do Brna, pokud by se 
jednalo o tranzitní dopravu, pak by řidiči využívali takové komunikace, které by je nejkratší cestou přivedly 
na dálnici D1, což v žádném případě není trasa stávající silnice I/43 přes Brno. 

K problematice „naplnění podmínek evropské legislativy pro koridory transevropských komunikací TEN-T
a podmínky č. 23 z PÚR“ uvádíme následující:

Podání se v tomto bodě týká usnesení vlády České republiky ze dne 20.07.2009 č. 929 o Politice územního 
rozvoje (dále jen „PÚR 2008“) a dále rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 
23.06.1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (dále jen „TEN-T“).

Koridor kapacitní silnice R43 je v čl. 121 PÚR 2008 vymezen jako součást TEN-T. PÚR 2008
v rámci tzv. „Republikových priorit“, konkrétně ve svém čl. 23, stanoví také následující prioritu pro kapacitní 
silnice: „jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“. PÚR 2008 neobsahuje definici zde použitých pojmů „dostatečný 
odstup“ a „hlavní centrum osídlení“. Pro vyřešení tohoto výkladového problému nelze využít ani úpravu 
obsaženou v čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, protože zde byl použit jiný pojem „obchvaty hlavních městských 
center“ (angl.: „bypass the main urban centres“), kromě toho TEN-T také neobsahuje definici tohoto pojmu. 
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Další komplikaci tohoto výkladového problému působí nejednoznačná terminologie užívaná v oficiálním 
českém znění TEN-T, jak bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Výše již bylo zmíněno, že např. 
anglické znění TEN-T, čili rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, obsahuje pojem „bypass the main 
urban centres“, který byl ve svém doslovném překladu „obchvaty hlavních městských center“ použit
i v původním českém znění tohoto dokumentu. Dne 26.08.2006 však vyšlo „Zvláštní vydání Úředního 
věstníku Evropské unie v českém jazyce“ (Úř. věst. L233, 26.8.2006, s. 36-36(CS)), kterým byla původní 
formulace „obchvaty hlavních městských center“ použitá v českém znění čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, 
změněna na formulaci „míjejí hlavní sídelní útvary“. Tuto změněnou formulaci ve své judikatuře použil
i Nejvyšší správní soud např. v rozsudku č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008, nebo např. v rozsudku 
č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011. Ani Nejvyšší správní soud však tento pojem nedefinoval. Platnost 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996 skončila dne 24.08.2010, 
přičemž ode dne 25.08.2010 vstoupilo v platnost rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 661/2010/EU ze dne 07.08.2010, vydané v Úředním věstníku Evropské unie dne 05.08.2010 (Úř. věst. 
L204, 5.8.2010, s. 1-129) (dále jen „přepracovaný TEN-T“). České znění tohoto „přepracovaného TEN-T“, 
vydané v Úředním věstníku Evropské unie, však nově ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b) znovu obsahuje 
formulaci „obchvaty hlavních městských center“.

Z obsahu výše citovaných rozsudků Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008
a č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011 vyplývá, že definování tohoto problematického pojmu se očekává 
od pořizovatele konkrétní územně plánovacích dokumentace. Ve druhém ze zde citovaných rozsudků je 
totiž uvedeno i následující: „Nejvyšší správní soud se domnívá, že posouzení souladu trasování silnice R43
s Politikou a s cit. rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady by mělo spíše náležet k procesu přijímání 
zásad územního rozvoje, jež mohou trasu silnice jako jediné vymezit. Bude též primárně na zvážení 
pořizovatele zásad, zda bude území obcí Drásov a Malhostovice považovat za „hlavní sídelní útvar“ ve 
smyslu cit. dokumentů.“.

Pojem „hlavní městské centrum“, jako jedna ze dvou výše zmiňovaných formulací, které byly použity
v českém znění TEN-T, a pojem „hlavní centrum osídlení“ použitý v PÚR 2008, mají jeden společný prvek, 
který pro hledané osídlení nebo město vyjadřuje očekávaný charakter „centra“. Lze tedy dovodit, že v obou 
případech bylo těmito pojmy zamýšleno určit centra např. kultury, vzdělání, administrativy, politiky, 
obchodu, výroby a zaměstnanosti, což jsou charakteristiky, kterými lze přiléhavěji popsat např. město Brno, 
než většinu obcí na trase R43. Třetí pojem „hlavní sídelní útvar“, který je alternativně užívaný v českém 
znění TEN-T, je nezbytné uchopit za ten charakteristický znak, který mají všechny tři pojmy společný, a to je 
očekávaná vlastnost „hlavního“, ať už se jedná o „hlavní městské centrum“, „hlavní centrum osídlení“ nebo 
„hlavní sídelní útvar“. Z výrazu „sídelní“ by bylo možné dovozovat očekávání charakteristiky sídel 
obyvatelstva, ale stejně tak i sídel významných institucí, jejichž příklady již byly výše vyjmenovány. Opět 
tedy lze dospět k závěru, že tato charakteristika je přiléhavější pro např. město Brno, než pro většinu obcí 
na trase R43. V daných souvislostech je nutné vzít v úvahu také fakt, že Brno je krajské město 
Jihomoravského kraje, tedy hlavní město Jihomoravského regionu, což je z hlediska zásad územního 
rozvoje, které jsou územně plánovací dokumentací regionální úrovně, podstatná skutečnost. Kvalitu 
„krajského města“, lze tedy považovat za dostatečně relevantní charakteristiku pro to, aby tato hodnota 
mohla být považována za nejvýznamnější a určující kritérium definující tento problematický pojem. Tímto 
způsobem lze tedy dospět k závěru, že „hlavní městská centra“, „hlavní centra osídlení“ nebo „hlavní sídelní 
útvary“ z hlediska zásad územního rozvoje jsou hlavní města příslušných regionů, čili se jedná o krajská 
města. 

PÚR 2008 však ve svém čl. 23, pro případy volby trasy dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic, rozšiřuje 
oblast hlavního centra osídlení ještě i o jeho „obytnou zástavbu“ (cit.: „aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“). PÚR 2008 nedefinuje ani pojem „dostatečný odstup“, ale je 
zřejmé, že důvodem pro stanovení této podmínky byl veřejný zájem na zamezení nepřiměřených zásahů do 
kvality podmínek bydlení v obytné zástavbě hlavních center osídlení v případě, že je zde plánována 
realizace záměru podobného typu, jako je R43 v Bystrci. 
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V těchto souvislostech zřetelně vyvstává vzájemný vztah mezi čl. 23 PÚR 2008 a čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T. 
Zatímco TEN-T ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b), jako jednu z možných charakteristik tzv. „Transevropské 
silniční sítě“ stanoví, že se jedná o dálnice a silnice vysoké kvality „…, jež jsou obchvaty hlavních městských 
center na trasách stanovených sítí“, tak PÚR 2008 ve svém čl. 23 upřesňuje tuto charakteristiku, když 
stanoví „… jejich trasy… …volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center 
osídlení“.

V případě koridoru R43 byla podmínka dostatečného odstupu od obytné zástavby hlavního centra osídlení 
vyřešena tím, že v prostoru Bystrce je z důvodů minimalizace vlivů motorového provozu na přilehlé obytné
a rekreační území již v podrobnosti projektové dokumentace řešen zahloubením a překrytím trasy v délce 
cca 1,480 km. Také z tohoto důvodu byla tzv. „Bystrcká“ varianta R43 vyhodnocena jako nejvhodnější
z porovnávaných variant v dokumentaci HIA, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové zátěže. 
Lze tedy uzavřít, že vymezení koridoru R43 v území města Brna, konkrétně městské části Bystrc, je
v souladu s PÚR 2008 i TEN-T. 

Nelze tedy přiznat platnost podatelovu tvrzení, že „naplnění podmínek evropské legislativy pro koridory 
transevropských komunikací TEN-T a podmínky č. 23 z PÚR“ je jednou z „předností, které nemá žádná jiná 
trasa zvažovaná v ZÚR“, neboť z výše uvedeného plyne, že tuto „přednost“ má stejně tak i varianta 
„Bystrcká“.

K bodu 4:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celkovou 
koncepci řešení. Z hlediska dopravní koncepce byly využity zejména generel dopravy a generel krajských 
silnic Jihomoravského kraje včetně dalších relevantních podkladů k dílčím řešením, mezi které byla zahnuta
i uváděná studie Ing. Kalčíka.

Prověřování variant rychlostní silnice R43 v ZÚR JMK je popsáno výše (viz body 2 a 3). Ze studie zpracované 
ing. Kalčíkem, pořizované a poskytnuté ministerstvem životního prostředí vychází varianta „Optimalizovaná 
MŽP“ (D2-D). 

Podatel uvádí povinnost pořizovatele „posoudit všechny navrhované varianty, jak jsou dokumentovány
a jak byly předloženy na krajský úřad JMK“. Taková povinnost však neplyne pořizovateli ze žádného 
právního předpisu. Naopak mechanické převzetí návrhu trasy z předmětné studie ing. Kalčíka nebylo možné 
vzhledem k jejím nedostatkům (viz níže).

Ke konkrétně zmíněné problematice vztahující se k napojení silnice Blanenské v Kuřimi v prostoru 
plaveckého areálu uvádíme, že v daném případě by se jednalo o místní komunikaci a požadované napojení 
tedy není vzhledem k podrobnosti předmětem řešení ZÚR.

V září 2009 uplatnilo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) v rámci projednání Návrhu ZÚR JMK 
požadavek na posouzení další varianty v úseku Kuřim – Sebranice, tou je právě Optimalizované vedení R43 
jako 4. varianta. Optimalizované vedení R43 navrhl ing. Kalčík pro MŽP jako koncept studie, aniž by tento 
koncept projednal s orgány veřejné správy zodpovědnými za dopravní infrastrukturu, kterými jsou 
Ministerstvo dopravy ČR (dále jen „MD“), Ředitelství silnic a dálnic a odbor dopravy Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje (dále jen „OD KrÚ JMK“). Dokumentace k optimalizované trase R43 zpracovaná Ing. 
Kalčíkem není zpracována v souladu se základním předpisem Ministerstva dopravy „Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací“, která specifikuje základní požadavky na zpracování různých 
stupňů projektové dokumentace.
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Při příležitosti projednání části stanoviska MŽP k Návrhu ZÚR JMK svolal pořizovatel jednání, na němž bylo 
řešeno i Optimalizované vedení R43. K „Optimalizaci trasy R43 v úseku D1 – Kuřim – Černá Hora“ sdělil 
zástupce MD i OD KrÚ JMK, že tento koncept studie není v žádném případě relevantním dopravním 
podkladem, chybí řešení návaznosti na regionální (krajskou) dopravní síť, která slouží k zajištění dopravní 
obslužnosti daného území zejména u měst Brno a Kuřim. Zástupce MD dodal, že v minulosti bylo 
zpracováno již mnoho studií a tento koncept studie není v žádném případě relevantním dopravním 
podkladem. MD nebude tento podklad akceptovat, pokud nebude srovnatelný s ostatními, tj. na stejné 
technické úrovni. Zástupce OD KrÚ JMK sdělil, že z důvodu neřešení návaznosti na silnice II. a III. třídy, by
k tomuto podkladu vydal negativní stanovisko.

Projektant ZÚR tedy zohlednil předmětnou studii jako jeden z podkladů s přihlédnutím k tomu, že se jedná 
pouze o koncept studie, v níž chybí technické prověření návazností na regionální (krajskou) dopravní síť.

MD ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 
2. Návrhu ZUR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 k předmětné studii uvedlo, že „Vzhledem
k zásadním rozporům s legislativou a k nedostatkům návrhu nelze studii považovat za relevantní podklad 
pro porovnání se sledovanými variantami. Studii považuje MD za účelový materiál, podporující zájmy 
zadavatele.“ Konkrétněji nedostatkům uvádí následující:

„Z hlediska koncepce dopravy je tento návrh v zásadním rozporu se sledovanými koncepcemi:

- nerespektuje třístupňový ochranný systém města Brna,

- řešení pro město Kuřim předkládá v rozporu se schválenými plány, město navíc uzavírá mezi 
čtyřpruh na severu a západě a mezi šestipruh na jihovýchodě,

- chybí popis systému, není srovnatelným podkladem k výchozím variantám.

Z hlediska dopravně inženýrského je rozdělení tranzitu a nákladní dopravy založeno na osobní úvaze – řešení 
není podloženo modelovým stavem. Chybí vyhodnocení křižovatek a průpletů. Severní obchvat Kuřimi je 
navržen se třemi MÚK ve vzdálenostech v rozporu s ČSN. 

Z technického hlediska jsou nepřiměřené zásahy do lesních masivů v prostoru Malé Lhoty, mezi Lipůvkou
a Nuzířovem, není projednán přechod Vodní nádrže Brno, křížení řeky Svratky a Bílého potoka. Návrh nebyl 
projednán s dotčenými orgány ani s obcemi. 

Z hlediska finančního - odhad nákladů není podložen cenovými normativy. Na základě srovnání
s dokumentacemi obdobného významu a rozsahu lze konstatovat značné podhodnocení obou variant.

OD KrÚ JMK ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 
2. Návrhu ZUR č.j. JMK 62304/2011 ze dne 4.5.2011 uvedl, že neshledal v rámci řešení silnic II.a III. třídy
v ZÚR problém s využitím podkladů vyjmenovaných v zadání, mezi které patří i předmětná studie Ing. 
Kalčíka, s výjimkou řešení v prostoru Čebína, ke kterému KrÚ JMK OD požadoval (ve svém stanovisku při 
projednávání ZÚR JMK dle § 37 stavebního zákona) v případě, že varianta „Optimalizovaná MŽP“ bude 
vybrána jako výsledná varianta řešení, dořešit v ZÚR JMK propojení R43 se sítí krajských silnic v prostoru 
MÚK Čebín.

Závěrem souhrnně uvádíme, že pořizovatel nemá žádnou zákonnou povinnost posuzovat všechny 
navrhované varianty přesně v podobě „jak byly předloženy na krajský úřad JMK“ a že z důvodů výše 
uvedených nedostatků nebyl v případě předmětné varianty takový postup ani vhodný, ani účelný. 

K bodu 5:

Tvrzení, že by necitlivým územním plánováním byly při vedení silnice R43 „přes k.ú. Malá Lhota v německé 
trase“ znehodnoceny „plochy, které logicky již dnes jsou stavebními pozemky“ je nekonkrétní. Z tohoto 
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vymezení není zřejmé, k jakým plochám se vztahuje. ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují 
plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů v měřítku 1:100 000, ve kterém jednotlivé parcely nejsou 
zobrazitelné. Územní plán následně zpřesňuje vymezení záměrů obsažených v ZÚR nad katastrální mapou 
včetně výčtu dotčených parcel.

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byl koridor pro R43 prověřován ve variantách, varianty byly vyhodnocovány
z hlediska dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky 
životního prostředí. Informace o prověřovaných variantách zůstala zachována v textové části Odůvodnění. 
Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). O dalších variantách 
nebylo rozhodnuto. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami záměrů dopravní
a technické infrastruktury a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 „doporučuje při úpravě 2. 
Návrhu ZÚR JMK zvolit variantu „Německá“ v úseku Kuřim – Černá Hora rychlostní silnice R43“. Ve smyslu 
výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního 
zákona. 

Varianta „Německá“je přitom ve smyslu podatelem citovaného § 18 stavebního zákona soustavně
a dlouhodobě sledována včetně komplexního řešení účelného využití a prostorového uspořádání 
navazujícího území v územně plánovacích dokumentacích. V platném územním plánu obce Malá Lhota je 
trasa R43 odpovídající „Německé“ variantě zakreslena, pro další dvě varianty je vymezena „územní ochrana 
pro realizaci R43 ve změněné trase“. Je tedy zřejmé, že majitelé okolních pozemků jsou o záměru této 
silnice dlouhodobě informováni a dotčené pozemky nemohly být jako stavební pozemky určeny a ani jako 
potencionální stavební pozemky chápány.

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“

K bodům 6, 7, 20:

Úvodem konstatujeme, že bod 6 je formulován ve vztahu k „oblasti Malé Lhoty“, avšak dále v textu je 
uváděna „bystrcká trasa“. Jako varianta „Bystrcká“ (D1-A) byla přitom označena jedna z variant řešených
v 1 úseku R43 Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim, přičemž obec Všechovice odpovídá svojí polohou 2.
úseku R43, tj. úseku Kuřim – Černá Hora a je uvedena ve výčtu obcí dotčených variantou „Německou“ (D2-
A). Tyto body proto vztahujeme ke 2. úseku R43.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA (str. 186).

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části HIA jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá jako nástrojů hodnocení zdravotního rizika, kterými jsou odhad 
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expozice, charakterizace rizika atd.. V žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí 
být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno v kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ 
(str. 55) dokumentace HIA.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JMK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19334/2011 ze dne 
06.05.2011 uvedla:

„Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení 
vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 
Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto 
ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení 
záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají 
tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a o 
jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry, je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (znečištění 
ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR.

K bodu 8:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celková 
koncepce řešení. 
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Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena v 2 
úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách variantě „Německá“ (D2-A), variantě „Malhostovická“ (D2-
B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D2-D). Posouzení těchto variant
z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivu ZÚR JMK na veřejné zdraví (tzv. HIA). Při porovnání 
variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného 
rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) zejména minimalizace negativních vlivů na veřejné 
zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované varianty
a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová doprava).

Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Malhostovickou“. Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů 
(projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná
z hlediska ochrany ovzduší). Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami a ve svém 
usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 doporučilo zvolit variantu „Německou“. 

V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“ a „Malhostovická“ jsou při 
realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí i dopravní systém a byly tedy 
zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko
k rychlostní silnici R43 v úseku Kuřim – Svitávka k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka 
ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající 
variantě „Německá“) při splnění podmínek uvedených v předmětném stanovisku. 

Co se týče obytné výstavby v obcích Malhostovice a Drásov, ta je regulována územními plány vydanými 
zastupitelstvy těchto obcí. Vlastní rozvoj obcí byl navržen a projednán (a odsouhlasen zastupitelstvy obcí)
s tím, že v těchto územních plánech byla navržena dopravní plocha pro výstavbu rychlostní silnice R43 
(v trase „německé dálnice“) včetně opatření a staveb jako jsou protihluková opatření, mimoúrovňová 
křížení se stávajícími silnicemi a dalšími možnými územními souvislostmi. Krajský úřad žádný „souhlas
k dramatickému rozšíření obytné výstavby“ nedává. Souhlas uděluje KrÚ jen jako orgán ochrany ZPF (tj. 
odbor životního prostředí), a to pouze z hlediska záboru ZPF, nikoli odstupu od koridoru pro komunikace. 
Jako tzv. nadřízený orgán územního plánování pak dává KrÚ pouze stanovisko z hlediska zajištění 
koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy (tj. vazby na katastry sousedních 
obcí a širší území). 

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“

K bodu 9:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
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prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK
v rámci úkolů pro územní plánování a kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel dokumentace 
SEA, který je autorizovanou osobou a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti 
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Vlivy na obyvatelstvo z hlediska hlukové zátěže jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. 
„Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném 
úseku vychází, že z hlediska hlukové zátěže jsou varianty D2-A („Německá“) a D2-B (Malhostovická) 
příznivé.

V kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ (str. 55) dokumentace HIA je uvedeno: 
„Hlukové zatížení je v hodnocené oblasti mapováno v okolí stávající trasy silnice I/43 a podél silnic druhé 
třídy II/377, II/379. Nejvýznamnější hlukovou zátěž oblasti představuje silnice I/43. Z navržených variant se
s oblastí zatíženou hlukem z rychlostní komunikace střetává přibližně polovina trasy návrhu D2-C, návrhy 
D2-A a D2-B jsou vedeny mimo tuto oblast. Napadenou formulaci „Komunikace odvede část dopravní 
zátěže z centra dotčených obcí…“ lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Text v položce 
„Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na následovné znění: 
„Komunikace odvede část dopravní zátěže z centra obcí dotčených hlukovou zátěží z dopravy (zejména obcí 
na nevyhovující silnici I/43), avšak nově se bude přimykat …“.

V předmětné položce „Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ je dále uvedeno, že bude nutné odpovídajícímu 
protihlukovými opatřeními dodržet limity pro hlukovou zátěž - tvrzení, že budou porušeny limity hlučnosti, 
je tedy nepravdivé.

K problematice údajného porušení limitů hlučnosti v prostoru Malhostovice – Drásov se podrobně vyjádřila 
Krajská Hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“), jejíž stanovisko je citováno níže. Pořizovatel v této 
souvislosti zdůrazňuje, že nelze srovnávat hodnocení SEA (a obdobně HIA), které se odehrává ve strategické 
rovině, s hodnocením EIA, kde je posuzován již konkrétní záměr. Jestliže dokumentace EIA upozorní na 
nějaký problém, nelze z toho dovozovat, že záměr (tzn. v tomto případě trasa R43) nemůže být dále 
sledován. Musí však být navržena (v prováděcí dokumentaci pro navazující řízení) taková opatření, aby byly 
dodrženy podmínky stanovené v EIA, resp. v souhlasném stanovisku KHS JMK k dokumentaci záměru a jeho 
posudku.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 19334/2011 ze dne 06.05.2011, uplatněného v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, tento dotčený orgán v příslušném bodě nesouhlasí s tím, že pochybil. 
V tomto stanovisku dále uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno 
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona 
stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož 
součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

K dané věci KHS JmK dále uvádí, že k záměru „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim-Svitávka“ vydala v rámci 
zveřejněné dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. „EIA“) vyjádření 
ze dne 28. 1. 2008 č. d. BK/4141/2008/HOK v č. j. 742/2008/BK/HOK a v rámci zveřejnění posudku vyjádření 
ze dne 20. 1. 2010 č. d. BM/2666/2010/HOK v č. j. 7961/2009/BM/HOK.

V předložené dokumentaci i posudku nebylo uvedeno (jak se tvrdí v námitce č. 36), že i při maximálním 
zahloubení trasy „německé“ varianty (v dokumentaci a posudku tzv. varianta 1) v prostoru Malhostovice-
Drásov budou porušeny limity hlučnosti. 

Konkrétně z dokumentace a následného posudku předmětného záměru vyplynulo, že v okolí km cca 19,500 –
20,500 vpravo a vlevo předmětná trasa R43 prochází mezi východním okrajem Drásova a západním okrajem 
Malhostovic a v tomto území přechází ze zářezu do násypu. Protihlukové stěny bude nutno situovat na 
hraně zářezu a v násypovém úseku pak na krajnici komunikace. Výpočet, který byl proveden pro výhledový 
rok 2035, signalizuje mírné překročení hygienických limitů hluku u okraje zástavby Malhostovic vpravo
i v situaci s PS (v = 4m), a proto se dále uvádí, že v dalším stupni PD bude optimalizován předběžný návrh 
protihlukových stěn na základě podrobného modelu území a rozsah protihlukových opatření bude třeba 
posílit (i výškově). Konkrétní stavebně technické řešení včetně účinných protihlukových opatření bude řešit 
až dokumentace stavby v navazujících řízeních podle stavebního zákona.

Proto KHS JmK vydala souhlasná vyjádření k dokumentaci záměru „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim-
Svitávka“ a k jeho posudku s podmínkami, v nichž mimo jiné požadovala zpracovat podrobnou hlukovou 
studii a návrh protihlukových opatření optimalizovat tak, aby byl zajištěn reálný předpoklad splnění 
minimálně hygienických limitů hluku dle platných předpisů pro chráněné venkovní prostory staveb
a chráněné venkovní prostory, a to s ohledem na stávající i výhledový stav dle schválených územně 
plánovacích dokumentací. Tyto podmínky a další podmínky k ochraně veřejného zdraví jsou zakotveny ve 
stanovisku MŹP č. j. 106072/ENV/10 ze dne 21. 12. 2010. 

Hlučnost v předmětném prostoru Malhostovice – Drásov byla posouzena v dokumentaci Hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví, které je součástí „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“ (tzv. „SEA“), a to
v části hodnotící umístění variant záměru R43 úseku Kuřim – Černá Hora. 

Posouzení hlučnosti v rámci celé SEA pro obce Malhostovice a Drásov považuje KHS za dostatečné. SEA je 
součástí koncepčního dokumentu, který dává možnost umístění stavby v uvažovaném koridoru i z hlediska 
zajištění ochrany veřejného zdraví.

Postupné zpřesňování situování záměru bude prováděno v rámci zpracování dalších stupňů územně 
plánovacích dokumentací, kdy bude optimalizován návrh protihlukových opatření, která musí zajistit splnění 
zákonných hygienických limitů hluku.“



721

K bodu 10:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.

Výstupy z hodnocení SEA byly zohledněny v návrhu ZÚR v rámci úkolů pro územní plánování a kritérií
a podmínek pro rozhodování o změnách v území.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel dokumentace 
SEA, který je autorizovanou osobou a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti 
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Vlivy na ovzduší jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice
a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že hlediska 
znečištění ovzduší lze hodnotit riziko celkově jako nízké či přijatelné, a to ve všech variantách.

Koncepčním hlediskem se rozumí celkové pojetí v protikladu k pojetí dílčímu, lokálnímu, tedy vliv stavby 
jako celku v rámci širšího území, výsledné „vyvážení“ vlivů negativních (zde uváděné lokální zvýšení emisní 
zátěže v lokalitách, kde se trasa přibližuje obytné zástavbě) a pozitivních (snížení dopravní zátěže a s tím
i související emisní zátěže v některých obcích, zejména obcích při stávající nadměrně zatížené silnici I/43, 
kde vzhledem k dnešní blízkosti zástavby již mnohdy nelze realizovat technická opatření ke zlepšení 
situace).

Napadenou formulaci „Snížení emisní zátěže z dopravy v centrech dotčených obcí“ lze v této souvislosti 
považovat za nepřesnou. Text v položce „Ovzduší“na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na 
následovné znění: „Snížení emisní zátěže z dopravy v centrech obcí dotčených touto zátěží (zejména obcí na 
nevyhovující silnici I/43)“.

Dle stanoviska Krajské hygienické stanice č.j. KHSJM 19334/2011 ze dne 06.05.2011 tento dotčený orgán 
nesouhlasí s tím, že pochybil. Ve stanovisku uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu 
bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině. 

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
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předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

K bodu 11:

Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých možných konkrétních a účinných opatření
k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. Ochrana veřejného zdraví je dle § 82 
odst. 2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., v kompetenci KHS JMK. Z hlediska ochrany ovzduší 2. Návrh ZUR JMK 
vychází z programu zlepšení kvality ovzduší dle § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb., který musí být v souladu
s národním programem (§ 7 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.). Dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví“ (dále jen „HIA“), která je součástí dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(dále jen „SEA“), obsahuje opatření, které plní koncepce ZÚR JMK ve vztahu k relevantním koncepcím a to:

a) na národní úrovni zejména pro naplňování referenčního cíle „zvyšovat kvalitu ovzduší cestou snižování 
emisí škodlivin a snižovat plochu území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší“ ze strategických 
dokumentů NEHAP (Akční plán zdraví a životního prostředí ČR)

b) SPŽP (Státní politika životního prostředí ČR) a Zdraví 2001 (Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“).

c) na krajské úrovni zejména pro naplňování relevantních opatření z „Integrovaného programu ke zlepšení 
kvality ovzduší Jihomoravského kraje“. 

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“ je 
zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument
a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině. Vlastní 
vyhodnocení se zabývalo celkovým řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly 
zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. 
Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality ovzduší. V rámci posouzení suspendovaných částic byl 
zohledněn zákonem stanovený imisní limit PM10 i připravovaný imisní limit PM2,5.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
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výhodnější, tzn. že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

Ve svém stanovisku Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) č.j. KHSJM 19334/2011 ze dne 
06.05.2011 uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení 
vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem 
územního plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení 
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního 
plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. Se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace, týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (včetně vlivů 
znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. Zpracovatelem dokumentace SEA 
je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast 
posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá 
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování 
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

K bodu 12:

V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“ a „Malhostovická“ jsou při 
realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí i dopravní systém a byly tedy 
zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko
k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě 
„Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při splnění podmínek 
uvedených v předmětném stanovisku. 

Koridor R43 je v úseku Kuřim – Černá Hora vymezen v šířce 600 m. Tato šířka je dostatečná, aby umožnila 
upřesnění v navazující územně plánovací dokumentaci (územním plánu) a umístění trasy v navazujících 
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povolovacích řízeních se splněním podmínek uvedených v předmětném stanovisku Ministerstva životního 
prostředí.

Přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní prostředí vyhodnotila 
dokumentace SEA. Zjištěné vlivy na sledované složky životního prostředí jsou souhrnně prezentovány
v hodnotících tabulkách, které jsou uvedeny v příloze dokumentace. Ve vztahu k oblasti Zlobice je v položce 
„příroda a krajina“ u variant D2-A („Německá“) a D2-B („Malhostovická“) uvedeno „v blízkosti PP Zlobice 
(EVL Zlobice)“. Je však třeba mít na zřeteli, že hledisko vlivů záměru na přírodu a krajinu je jen jedním
z kritérií hodnocení výhodnosti varianty. Výsledná varianta je pak variantou, která se jeví jako 
nejpřijatelnější při zohlednění jak environmetálních kritérií (minimalizace negativních vlivů na veřejné 
zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz apod.), tak také dopravně-inženýrských a technicko-ekonomických 
kritérií (přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního 
významu se zohledněním obsluhy území atd.).

Tvrzení uvedené podatelem o nepřijatelnosti trasy R43 v „německé“ trase není pravdivé, vzhledem k tomu, 
že MŽP vydalo výše uvedené souhlasné stanovisko k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka 
ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající 
variantě „Německá“).

Z vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území NATURA 2000, které je součástí 2. Návrhu ZÚR JMK vyplývá, že 
předložená koncepce „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“ nemá významný negativní vliv na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti a to vzhledem k tomu, že neobsahuje záměry s významně 
negativním vlivem ani územní rezervy, které nejsou vymezeny v rozsahu, který zachová možnost řešení bez 
negativního vlivu nebo s nejmenším možným negativním vlivem na území Natura 2000, a pro které je 
nemožné přijmout potřebná kompenzační opatření.

K bodu 13:

Tento bod se týká přírodní památky Krkatá Bába, která se nachází na k.ú. Lubě.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. 

K rychlostní silnici R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných 
záměrů“ dokumentace SEA (od str 186). Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK 
prověřeny všechny známé varianty, tedy i „známé alternativní trasy, které se PP Krkatá bába vyhýbají“. Ve 
2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena ve 2. 
úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách. V rámci hodnocení vlivů na přírodu a krajinu
v dokumentaci SEA nebyly přírodní památky včetně jmenované přírodní památky Krkatá Bába opomenuty. 
Konkrétně v kap. A.6.2 v části týkající se úseku Kuřim – Černá Hora se uvádí: „Realizace záměru je ve všech 
předložených variantách spojena s potenciálně významnými negativními vlivy ve vztahu k zájmům ochrany 
přírody a krajiny. Dotčeny budou skladebné části ÚSES - koridory ve všech variantách kříží regionální 
biokoridor. Koridor ve var. D2-A estakádou překračuje území PP Krkatá bába a je v kontaktu s PP Drásovský 
kopeček, PP Malhostovická pecka, PP Čtvrtky za Bořím. Koridor var. D2-B, D2-C a D2-D zasahuje do území PP 
Čtvrtky za Bořím. Koridory ve všech variantách vytváří územní podmínky pro vedení trasy mimo území 
uvedených ZCHÚ či pro minimalizaci vlivu na tato území.“

Rovněž na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA – Koridory a plochy dopravní infrastruktury je v položce 
„Příroda a krajina“ uveden jmenovitě „průchod PP Krkatá bába“.
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K historii trasování „německé dálnice“ Vídeň – Brno – Vratislav uvádíme následující informace (čerpáno
z publikace „Stavby, kterým doba nepřála“ - Ředitelství silnic a dálnic, 2006). „Původně se počítalo s tím, že 
hluboká údolí říčky Lubě a Hlubockého potoka překoná dálnice dvěma železobetonovými obloukovými 
mosty. V případě stavby mostů v této podobě by došlo k likvidaci přírodní památky Krkatá Bába. Proto 
přistoupil Ing. Dr. Lorenz k rozdělení dálnice do dvou samostatných těles. Osy samostatných těles byly od 
sebe vzdáleny cca 140 m, přírodní památka Krkatá bába by se nacházela mezi těmito tělesy. Tím by došlo
i k rozdělení mostů a byly by postaveny čtyři samostatné mosty. Po vypuknutí válečného konfliktu byl projekt 
mostů přehodnocen a konstrukce mostů změněna na mosty betonové s malým rozpětím oblouků obložených 
velkými kamennými kvádry. Jednalo se o poněkud archaické řešení. Při stavbě takovýchto mostů nebylo 
třeba velké množství oceli, která byla přednostně dodávána pro vojenské účely. Na jaře 1940 je rozhodnuto 
postavit prozatím pouze jedno ze samostatných dálničních těles a provoz po něm vést dočasně obousměrně. 
Stavební práce na stavbě dálnice probíhají až do počátku roku 1942, kdy byly k 30. 4.1942 zastaveny.“

Přírodní památka Krkatá Bába byla v r. 2004 podrobena botanickému průzkumu vzhledem k tomu, 
že předmětem ochrany je lokalita s výskytem přírodních teplomilných společenstev. Při průzkumech byl 
kladen zvláštní zřetel na koridor vymezený pro plánovaný průchod rychlostní silnice R43 s jeho 
bezprostředním okolím a na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin v daném území. Plocha přírodní 
památky je přibližně ve své polovině rozdělena asi 50 m širokým koridorem, kde ve 40. letech 20. století 
probíhaly přípravné práce pro stavbu tzv. Německé dálnice. V tomto pruhu byl v minulosti vykácen lesní 
porost. V současné době je koridor stěží rozeznatelný. Na sledované ploše vymezené pro realizaci rychlostní 
silnice R43 a v jejím bezprostředním okolí nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin. V případě 
průchodu rychlostní silnice přírodní památkou nebude přímo dotčena botanicky nejhodnotnější plocha, 
která se nachází v jižní části. Průchod rychlostní silnice bude veden na estakádě, proto by při výstavbě 
nemuselo dojít k narušení přírodní památky. Konkrétní poloha pilířů bude stanovena až při územním řízení. 
V rámci kompenzačních opatření by byly realizované biotechnické zásahy dle schváleného plánu péče
o chráněné území.

Z výše uvedeného vyplývá, že již v minulosti byly hledány možnosti, jak přírodní památku ochránit, resp. 
obejít, zároveň však také že vedení R43 v trase „německé dálnice“ ve vztahu k ochraně přírodní památky 
Krkatá bába je technicky řešitelné na soudobé úrovni tak, aby tato památka zůstala nedotčena.

K bodu 14:

Tvrzení, ze kterého vychází znění této námitky, vytrhává z kontextu hodnocení SEA jen dílčí hodnocení
k záměru R43 v úseku Kuřim - Černá Hora uvedené na str. 6 tabulkové přílohy 1.1 oddílu A. Účelově ovšem 
cituje jen první větu a zamlčuje následující větu, ze které je zřejmé, že na str. 6 není uvedeno závěrečné 
komplexní hodnocení z hlediska všech posuzovaných složek životního prostředí, cit.: „Souhrnné 
vyhodnocení variantně vymezených koridorů je uvedeno v kap. 6 textové části a v tabulkové příloze 2.2 SEA 
dokumentace“. V kapitole 6 je podrobně popsáno hodnocení všech prověřovaných variant v předmětném 
úseku včetně souhrnného doporučení zpracovatele SEA, ve kterém zpracovatel konstatuje, že vzhledem
k protikladným hodnocením z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je při konečném výběru
z prověřovaných variant nezbytné zohlednit vedle environmentálních kritérií i dopravně - inženýrská
a technicko - ekonomická kritéria. Zpracovatel 2. Návrhu ZÚR JMK toto doporučení respektoval, jak je 
zřejmé z textové části Odůvodnění v části uvádějící informace k výběru výsledné varianty (str. 43)
v předmětném úseku R43. 

Není přitom pravda, že „nedoporučení“ některé varianty zpracovatelem SEA na základě méně příznivého 
vlivu na některou z dílčích složek životního prostředí vylučuje navrhnout tuto variantu jako variantu 
výslednou, pokud jsou jiná kritéria příznivá a žádný z dotčených orgánů chránících veřejné zájmy tuto 
variantu nevyloučil. Konstatování týkající se hlediska dotčených orgánů vychází z výsledků projednávání 2. 
Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona, kdy se žádný z orgánů nevyjádřil k projednávaným 
variantám R43 negativně s výjimkou MŽP, které označilo za nepřijatelnou z hlediska ochrany ovzduší 
variantu D2-C „Obchvatovou“ (která byla z tohoto důvodu následně z dalšího výběru vyloučena). 
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Tvrzení, že zpracovatel SEA „ignoroval klíčové otázky týkající se hlučnosti a prašnosti a dokonce své 
negativní stanovisko vydal i po nepřípustné manipulaci s těmito aspekty“ je nedoloženým subjektivním 
názorem. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou 
stavebního zákona. Jmenovitě k R43 je souhrnné vyhodnocení variantně vymezených koridorů (včetně vlivů 
na obyvatelstvo a ovzduší) uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“ 
dokumentace SEA (pro předmětný úsek konkrétně od str. 198), a to včetně shrnutí výsledků Vyhodnocení 
vlivů na veřejné zdraví (HIA), mj. z hlediska znečištění ovzduší a hluku. Dále je hodnocení jednotlivých vlivů 
ke všem posuzovaným variantám (opět ve členění podle vymezených úseků R43) uvedeno v tabulkové 
příloze 2.2 SEA dokumentace“ a dílčí hodnocení k záměru R43 v úseku Kuřim - Černá Hora od str.6
tabulkové přílohy 1.1 oddílu A. V dokumentaci HIA, která je součástí dokumentace SEA, jsou vlivy na 
obyvatelstvo z hlediska znečištění a hlukové zátěže dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. 
„Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“.

Hodnocení SEA a HIA (včetně hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel dokumentace 
SEA, který je autorizovanou osobou a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti 
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Návaznost jednotlivých úseků R43 mezi sebou a na síť silnic nižších tříd byla posuzována jako jedno z kritérií
a podmínek pro rozhodování, zohledňujících základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území, a to
z hledisek dopravně – inženýrských, garantovaných zpracováním této problematiky příslušnou 
autorizovanou osobou.

K napadené „nespecifické podpoře politickým orgánem Jihomoravským krajem“, která údajně nemá oporu 
ve stavebním zákoně, uvádíme, že dle § 7 odst. 2 stavebního zákona vydává ZÚR zastupitelstvo kraje (tedy 
orgán kraje), a to v samostatné působnosti. Návrh na vydání ZÚR s jejich odůvodněním předkládá 
zastupitelstvu kraje krajský úřad (§ 41 stavebního zákona). Je tedy zřejmá provázanost pořizování ZÚR jako 
výkonu státní správy, s následným vydáním ZÚR cestou samosprávného orgánu, a tedy že je třeba, aby 
pořizovatel ZÚR JMK jako „předkládající“ znal a v mezích právních předpisů a stanovisek dotčených orgánů 
zohledňoval vůli „politického orgánu“, neboť tento může případně ZÚR z důvodu „politického nesouhlasu“ 
nevydat. Zároveň však plyne z § 41 odst. 2 stavebního zákona zastupitelstvu kraje povinnost před vydáním 
ZÚR si ověřit, zda nejsou v rozporu s politikou územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů nebo
s výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem ministerstva.

„Nepravdivost“ dlouhodobé územní ochrany je subjektivním názorem podatele. Trasa byla v Územním 
plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace (dále jen „ÚPN VÚC BSRA“) jako 
nadřazené územně plánovací dokumentaci zakreslena a podle soudobých výkladů jako závazná uplatňována 
do územních plánů příslušných obcí jak jejich pořizovateli (vesměs okresními úřady a následně úřady obcí
s rozšířenou působností), tak nadřízenými orgány (ministerstvem pro místní rozvoj a krajským úřadem). 

Zároveň byla v územně plánovacích i jiných podkladech předmětná rychlostní silnice nejen ověřována
v trase odpovídající ÚPN VÚC BSRA či v subvariantách, ale byla rovněž studována možnost jiných reálných 
řešení. Jak zpracovatelé Územní prognózy Jihomoravského kraje včetně zpracovatele SEA dokumentace
a Generelu dopravy, tak zpracovatelé Vyhledávací studie vedení R43 Boskovickou brázdou dospěli
k podpoře realizace trasy rychlostní silnice R43 v úseku mezi Troubskem a Kuřimí přes Brno – Bystrc. Dle 
uvedených územně plánovacích podkladů bylo komplexně prověřeno vedení rychlostní silnice R43 a byla 
potvrzena trasa rychlostní silnice R43 vedená v trase „německé dálnice“ dle ÚPN VÚC BSRA.

Na faktu, že příslušná územní ochrana pro tuto trasu byla dlouhodobě zajišťována v územních plánech 
většiny trasou dotčených obcí a to i z pozice KrÚ JMK jako nadřízeného orgánu územního plánování, nic 
nemění ani současné rozsudky Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) rušící některé územní plány (např. 
územní plán města Brna) v části vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R43 na základě výkladu ke způsobu 
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vymezení trasy R43 a tím i její závaznosti v ÚPN VÚC BSRA odlišného od výkladu platného v době pořizování 
těchto územních plánů.

Je však třeba mít na zřeteli, že „dlouhodobá územní ochrana“ trasy R43 ve variantě „Německé“ je jen 
jednou z „doplňujících“ položek uvedených v rámci odůvodnění jejího výběru, přičemž ve srovnání
s výsledky vyhodnocení variant dle aplikovaných kritérií a podmínek pro rozhodování a se stanovisky 
dotčených orgánů jde o argument spíše podpůrný, nikoliv však zásadní či rozhodující. 

K bodu 15:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešením území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví (a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů) ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní 
nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality 
ovzduší a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel dokumentace 
SEA, který je autorizovanou osobou a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti 
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

V dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „dokumentace HIA“), která je součástí 
dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“. Vlivy na obyvatelstvo z hlediska 
hlukové zátěže jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice a charakterizace 
rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že z hlediska hlukové zátěže 
jsou varianty D2-A („Německá“) a D2-B (Malhostovická) příznivé.

V kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ (str. 55) dokumentace HIA je uvedeno: 
„Hlukové zatížení je v hodnocené oblasti mapováno v okolí stávající trasy silnice I/43 a podél silnic druhé 
třídy II/377, II/379. Nejvýznamnější hlukovou zátěž oblasti představuje silnice I/43. Z navržených variant se
s oblastí zatíženou hlukem z rychlostní komunikace střetává přibližně polovina trasy návrhu D2-C, návrhy 
D2-A a D2-B jsou vedeny mimo tuto oblast. Napadenou formulaci „Komunikace odvede část dopravní 
zátěže z centra dotčených obcí…“ lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Text v položce 
„Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ na str. 7 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na následovné znění: 
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„Komunikace odvede část dopravní zátěže z centra obcí dotčených hlukovou zátěží z dopravy (zejména obcí 
na nevyhovující silnici I/43), avšak nově se bude přimykat …“.

Dle stanoviska Krajské hygienické stanice č.j. KHSJM 19334/2011 ze dne 06.05.2011 tento dotčený orgán 
nesouhlasí s tím, že pochybil. Ve stanovisku uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu 
bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině. 

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. Se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů 
připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k 
závěrům posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 
zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodu 16:

V podání je v tomto bodě (zřejmě chybně) uvedena varianta D2-A (což je označení pro variantu 
„Německou“), dále se však hovoří o variantě „Malhostovické“ a též z uvedeného čísla strany 7 a z citace 
textu dovozujeme, že bod se vztahuje k variantě D2-B („Malhostovické“).

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.
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Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešením území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví (a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů) ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní 
nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality 
ovzduší a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel dokumentace 
SEA, který je autorizovanou osobou a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti 
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Vlivy na ovzduší jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice
a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že hlediska 
znečištění ovzduší lze hodnotit riziko celkově jako nízké či přijatelné, a to ve všech variantách.

Koncepčním hlediskem se rozumí celkové pojetí v protikladu k pojetí dílčímu, lokálnímu, tedy vliv stavby 
jako celku v rámci širšího území, výsledné „vyvážení“vlivů negativních (zde uváděné lokální zvýšení emisní 
zátěže v lokalitách, kde se trasa přibližuje obytné zástavbě) a pozitivních (snížení dopravní zátěže a s tím
i související emisní zátěže v některých obcích, zejména obcích při stávající nadměrně zatížené silnici I/43, 
kde vzhledem k dnešní blízkosti zástavby již mnohdy nelze realizovat technická opatření ke zlepšení 
situace).

Napadenou formulaci „Snížení emisní zátěže v zastavěných územích dotčených obcí“ lze v této souvislosti
považovat za nepřesnou. Text v položce „Ovzduší“na str. 7 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na 
následovné znění: „Snížení emisní zátěže z dopravy v zastavěných územích obcí dotčených touto zátěží 
(zejména obcí na nevyhovující silnici I/43)“.

Dle stanoviska Krajské hygienické stanice č.j. KHSJM 19334/2011 ze dne 06.05.2011 tento dotčený orgán 
nesouhlasí s tím, že pochybil. Ve stanovisku uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu 
bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 
stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný 
rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je 
předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 
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Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

K bodu 17:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů.

Není pravda, že by zpracovatel SEA „zcela rezignoval na posouzení koridoru vymezeného v ZÚR“. Koridory 
dopravní infrastruktury, tedy konkrétně i variantní koridory pro silnici R43, jsou v dokumentaci SEA popsány
a vyhodnoceny zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“, dále např. v podatelem 
citované příloze 1.1 – Koridory a plochy dopravní infrastruktury a příloze 2.2. – Hodnocení variantně 
vymezených koridorů. Jak je popsáno v úvodu kapitoly A.6, hodnocení vlivů na životní prostředí je 
metodicky založeno na hodnocení variant v míře podrobnosti dané měřítkem ZÚR. Míra podrobnosti 
hodnocení jednotlivých vlivů odpovídá míře podrobnosti, v jaké je konkrétní jev (záměr) v rámci ZÚR 
definován nebo vymezen“. Je zjevné, že rovněž uváděná opatření SEA, formulovaná na základě tohoto 
hodnocení, mohou odpovídat pouze uvedené podrobnosti. K úrovni posuzování vlivů na životní prostředí
vlivů na veřejné zdraví ve vazbě na jednotlivé fáze těchto procesů se vyjádřila podrobněji KHS JMK v níže 
citovaném stanovisku.

Hodnocení SEA (včetně hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, 
který je autorizovanou osobou. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá 
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování 
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19334/2011 ze dne 06.05.2011 Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS 
JmK“) uvádí, že „... v rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů 
na veřejné zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem 
územního plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení 
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 
Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního 
plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 
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Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodům 18 a 19:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celková 
koncepce řešení. 

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. 
K napadené variantě „Malhostovické“ uvádíme, že vznikla v rámci procesu EIA, který probíhal od r. 2006
k rychlostní silnici R43 v úseku Kuřim – Svitávka, a to původně pro trasu v poloze „německé dálnice“. Na 
základě zjišťovacího řízení byl proces EIA doplněn o další dvě varianty (z nichž jedna odpovídá právě trase 
„Malhostovické“), pro které byla zpracována v červenci 2007 vyhledávací studie a následně v prosinci 2007 
zveřejněna dokumentace EIA. Tento proces probíhal (jak je zřejmé i z časových údajů) bez přímé vazby 
na proces pořizování ZÚR JMK. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla 
rychlostní silnice R43 řešena ve 2. úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách - variantě „Německá“ 
(D2-A), variantě „Malhostovická“ (D2-B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ 
(D2-D). Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivů ZÚR JMK 
na veřejné zdraví (tzv. HIA). Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování 
zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) 
zejména minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, 
dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním 
obsluhy území (zdrojová a cílová doprava).

Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). Zastupitelstvo 
Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010
doporučilo zvolit variantu „Německou“. Ve smyslu výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK 
upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona, tj. varianta „Malhostovická“ není nadále 
sledována.
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K bodům 21 a 22:

Tyto body jsou směřovány do oblasti vlivů na veřejné zdraví, které jsou v působnosti orgánů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví, konkrétně pak vůči zájmům Ministerstva zdravotnictví. Tento orgán v úvodu 
svého stanoviska č.j. 58012/2011-1/OVZ-30.0 ze dne 16.8.2011 specifikoval zmocnění dotčeného orgánu,
a to následujícím způsobem: 

„V oblasti ochrany veřejného zdraví je dotčeným orgánem krajská hygienická stanice. 

Uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci, v daném případě k Zásadám územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“), náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. 

Ministerstvo zdravotnictví dle ustanovení § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, řídí a kontroluje krajské 
hygienické stanice.“

K problematice uvedené v předmětných bodech podání dále Ministerstvo zdravotnictví ve výše uvedeném 
stanovisku uvádí:

 K bodu 21:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.

Odůvodnění:

MZ se vyjádřilo k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území z hlediska ochrany veřejného zdraví 
obsaženého v Návrhu ZUR. 

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona s tím, 
že v daném případě uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 
odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. KHS JMK. Druhá věta výrokové části stanoviska Ministerstva 
zdravotnictví byla zapracována ve smyslu ustanovení § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. 

Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán KHS JMK svým stanoviskem podpořilo stanovisko KHS JMK. 
Ministerstvo zdravotnictví v předmětném stanovisku uvádí skutečnosti uvedené v závěrech „Vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj“ a zejména z kapitoly „Hodnocení na veřejné zdraví“, resp. text uvedený
v předmětném bodě podání obce Jinačovice (viz výše) reflektuje na skutečnosti deklarované ve Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, příloze k oddílu A „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ s tím, že 
hodnocení zdravotních rizik je v kompetenci resortu ministerstva zdravotnictví. 

K části předmětného tvrzení související s posuzováním konkrétních záměrů směřuje podmínka č. 2 
stanovená (v souladu s ust. § 4 odst. 5 stavebního zákona) ve výrokové části stanoviska KHS JMK ke 2. 
Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20.07.2010 vydaného pod číslem jednacím 
6726/2009/BM/odb_HOK dle níž KHS JMK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území a z přílohy oddílu A 
této části 2. Návrhu ZÚR JMK, tj. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví. S tímto požadavkem se Ministerstvo 
zdravotnictví, jak je zřejmé z věty druhé výrokové části stanoviska MZ, ztotožnilo s předpokladem, že záměry 
vymezené v ZÚR JMK (tj. v krajské koncepci územního plánování) budou následně posuzovány v rámci 
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pořizování navazující územně plánovací dokumentace (na úrovni obcí) a na základě stavebně – technických 
parametrů specifikovaných v projektových dokumentacích pro následná řízení v rámci tzv. posuzování EIA 
dle zákona č. 100/2001 Sb. K posuzování jednotlivých záměrů v následných řízeních dle stavebního zákona 
(tzv. EIA) Ministerstvo zdravotnictví podotýká, že z dikce zákona č. 100/2001 Sb. mimo jiné vyplývá, že
u zákonem stanovených záměrů se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. 
oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 
tohoto zákona mimo jiné zabývat charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti a významnosti, 
rozsahem vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to
i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je 
zcela zásadní, že dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí být část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní 
prostředí je Ministerstvo zdravotnictví v případech naplňujících dikci ust. § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. 

 K bodu 22:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.

Odůvodnění:

Stanovisko MZ bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona s tím, že v daném případě 
uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona
č. 258/2000 Sb. KHS JMK. Druhá věta výrokové části stanoviska MZ byla zapracována ve smyslu ustanovení
§ 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

V rámci projednávání ZÚR nelze vzhledem k absenci údajů o konkrétních záměrech vlivy kvantifikovat
a provést porovnání se zákonnými limity, neboť ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo 
jiné stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení
§ 36 odst. 3 stavebního zákona v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování
a koordinují územně plánovací činnost obcí. Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje 
územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství
obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a stanovuje alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje. 
Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině. Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje
s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Vlastní vyhodnocení se zabývalo celkovým 
řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako 
vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn. že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

K posuzování jednotlivých záměrů v následných řízeních dle stavebního zákona (tzv. EIA) Ministerstvo 
zdravotnictví podotýká, že z dikce zákona č. 100/2001 Sb. mimo jiné vyplývá, že u zákonem stanovených 
záměrů se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle 
přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 tohoto zákona mimo jiné 
zabývat charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti a významnosti, rozsahem vlivů vzhledem
k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající 



734

stav životního prostředí v dotčeném území. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je zcela zásadní, že dle 
ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na 
veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví
v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování 
vlivů na veřejné zdraví..

Povinnost kvantifikovat vlivy konkrétních záměrů ani tyto vlivy u jednotlivých záměrů hodnotit nepřísluší 
Ministerstvu zdravotnictví, s výjimkou případů naplňujících dikci ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 
Sb.

Námitka zástupce veřejnosti paní J. P. (K122)

Námitka zástupce veřejnosti paní J. P., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, zaevidovaná na podatelně 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 54811/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání zástupce veřejnosti paní J. P. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také 
„dotčené obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené. 

Zástupce veřejnosti uplatnil proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také 
„2. Návrh ZÚR JMK) následující námitku: „Požadujeme z Návrhu ZÚR vypustit R43 v Bystrcké trase.“.

Text předmětného podání zástupce veřejnosti paní J. P. byl rozčleněn do 77 bodů, přičemž v prvních dvou 
větách 1. bodu bylo uvedeno následující: „Požadujeme z Návrhu ZÚR vypustit R43 v bystrcké trase. Toto 
odůvodňujeme v tomto a následujících bodech. …“. Tento text byl vyhodnocen tak, že vlastní námitka je 
obsažena pouze v první větě 1. bodu předmětného podání a ve zbývajícím textu těchto 77 bodů je již 
obsaženo pouze její odůvodnění.

K bodu 1 odůvodnění námitky:

Ve zbývajícím textu 1. bodu předmětného podání zástupce veřejnosti je vlastní námitka odůvodněna 
tvrzením, podle kterého koridor trasy R43 vymezený v území města Brna, konkrétně městské části Bystrc, 
není v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 20.07.2009 č. 929 o Politice územního rozvoje 
(dále jen „PÚR 2008“) a s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (dále jen „TEN-T“).

Tzv. „Bystrcká“ varianta R43 byla vybrána po prověření a vyhodnocení všech známých variant této 
plánované rychlostní silnice. Průchod trasy v koridoru R43 prostorem Bystrce je z důvodu minimalizace vlivů 
motorového provozu na přilehlé obytné a rekreační území již v podrobnosti projektové dokumentace řešen 
zahloubením a překrytím trasy v délce cca 1,480 km. Také z tohoto důvodu byla tzv. „Bystrcká“ varianta R43 
vyhodnocena jako nejvhodnější z porovnávaných variant, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska 
hlukové zátěže, v dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „dokumentace HIA“), která je 
součástí dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“. 

Koridor kapacitní silnice R43 je v čl. 121 PÚR 2008 vymezen jako součást TEN-T. PÚR 2008
v rámci tzv. „Republikových priorit“, konkrétně ve svém čl. 23, stanoví také následující prioritu pro kapacitní 
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silnice: „jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“. PÚR 2008 neobsahuje definici zde použitých pojmů „dostatečný 
odstup“ a „hlavní centrum osídlení“. Pro vyřešení tohoto výkladového problému nelze využít ani úpravu 
obsaženou v čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, protože zde byl použit jiný pojem „obchvaty hlavních městských 
center“ (angl.: „bypass the main urban centres“), kromě toho TEN-T také neobsahuje definici tohoto pojmu. 

Další komplikaci tohoto výkladového problému působí nejednoznačná terminologie užívaná v oficiálním 
českém znění TEN-T, jak bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Výše již bylo zmíněno, že např. 
anglické znění TEN-T, čili rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, obsahuje pojem „bypass the main 
urban centres“, který byl ve svém doslovném překladu „obchvaty hlavních městských center“ použit
i v původním českém znění tohoto dokumentu. Dne 26.08.2006 však vyšlo „Zvláštní vydání Úředního 
věstníku Evropské unie v českém jazyce“ (Úř. věst. L233, 26.8.2006, s. 36-36(CS)), kterým byla původní 
formulace „obchvaty hlavních městských center“ použitá v českém znění čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T, 
změněna na formulaci „míjejí hlavní sídelní útvary“. Tuto změněnou formulaci ve své judikatuře použil
i Nejvyšší správní soud např. v rozsudku č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008, nebo např. v rozsudku 
č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011. Ani Nejvyšší správní soud však tento pojem nedefinoval. Platnost 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.06.1996 skončila dne 24.08.2010, 
přičemž ode dne 25.08.2010 vstoupilo v platnost rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 661/2010/EU ze dne 07.08.2010, vydané v Úředním věstníku Evropské unie dne 05.08.2010 (Úř. věst. 
L204, 5.8.2010, s. 1-129) (dále jen „přepracovaný TEN-T“). České znění tohoto „přepracovaného TEN-T“, 
vydané v Úředním věstníku Evropské unie, však nově ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b) znovu obsahuje 
formulaci „obchvaty hlavních městských center“.

Z obsahu výše citovaných rozsudků Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008
a č.j. 6 Ao 1/2011-74 ze dne 20.04.2011 vyplývá, že definování tohoto problematického pojmu se očekává 
od pořizovatele konkrétní územně plánovacích dokumentace. Ve druhém ze zde citovaných rozsudků je 
totiž uvedeno i následující: „Nejvyšší správní soud se domnívá, že posouzení souladu trasování silnice R43
s Politikou a s cit. rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady by mělo spíše náležet k procesu přijímání 
zásad územního rozvoje, jež mohou trasu silnice jako jediné vymezit. Bude též primárně na zvážení 
pořizovatele zásad, zda bude území obcí Drásov a Malhostovice považovat za „hlavní sídelní útvar“ ve 
smyslu cit. dokumentů.“.

Pojem „hlavní městské centrum“, jako jedna ze dvou výše zmiňovaných formulací, které byly použity
v českém znění TEN-T, a pojem „hlavní centrum osídlení“ použitý v PÚR 2008, mají jeden společný prvek, 
který pro hledané osídlení nebo město vyjadřuje očekávaný charakter „centra“. Lze tedy dovodit, že v obou 
případech bylo těmito pojmy zamýšleno určit centra např. kultury, vzdělání, administrativy, politiky, 
obchodu, výroby a zaměstnanosti, což jsou charakteristiky, kterými lze přiléhavěji popsat např. město Brno, 
než většinu obcí na trase R43. Třetí pojem „hlavní sídelní útvar“, který je alternativně užívaný v českém 
znění TEN-T, je nezbytné uchopit za ten charakteristický znak, který mají všechny tři pojmy společný, a to je 
očekávaná vlastnost „hlavního“, ať už se jedná o „hlavní městské centrum“, „hlavní centrum osídlení“ nebo 
„hlavní sídelní útvar“. Z výrazu „sídelní“ by bylo možné dovozovat očekávání charakteristiky sídel 
obyvatelstva, ale stejně tak i sídel významných institucí, jejichž příklady již byly výše vyjmenovány. Opět 
tedy lze dospět k závěru, že tato charakteristika je přiléhavější pro např. město Brno, než pro většinu obcí 
na trase R43. V daných souvislostech je nutné vzít v úvahu také fakt, že Brno je krajské město 
Jihomoravského kraje, tedy hlavní město Jihomoravského regionu, což je z hlediska zásad územního 
rozvoje, které jsou územně plánovací dokumentací regionální úrovně, podstatná skutečnost. Kvalitu 
„krajského města“, lze tedy považovat za dostatečně relevantní charakteristiku pro to, aby tato hodnota 
mohla být považována za nejvýznamnější a určující kritérium definující tento problematický pojem. Tímto 
způsobem lze tedy dospět k závěru, že „hlavní městská centra“, „hlavní centra osídlení“ nebo „hlavní sídelní 
útvary“ z hlediska zásad územního rozvoje jsou hlavní města příslušných regionů, čili se jedná o krajská 
města. 
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PÚR 2008 však ve svém čl. 23, pro případy volby trasy dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic, rozšiřuje 
oblast hlavního centra osídlení ještě i o jeho „obytnou zástavbu“ (cit.: „aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení“). PÚR 2008 nedefinuje ani pojem „dostatečný odstup“, ale je 
zřejmé, že důvodem pro stanovení této podmínky byl veřejný zájem na zamezení nepřiměřených zásahů do 
kvality podmínek bydlení v obytné zástavbě hlavních center osídlení v případě, že je zde plánována 
realizace záměru podobného typu, jako je R43 v Bystrci. 

V těchto souvislostech zřetelně vyvstává vzájemný vztah mezi čl. 23 PÚR 2008 a čl. 9 odst. 1 písm. b) TEN-T. 
Zatímco TEN-T ve svém čl. 9 odst. 1 písm. b), jako jednu z možných charakteristik tzv. „Transevropské 
silniční sítě“ stanoví, že se jedná o dálnice a silnice vysoké kvality „…, jež jsou obchvaty hlavních městských 
center na trasách stanovených sítí“, tak PÚR 2008 ve svém čl. 23 upřesňuje tuto charakteristiku, když 
stanoví „… jejich trasy… …volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center 
osídlení“.

V případě koridoru R43 byla podmínka dostatečného odstupu od obytné zástavby hlavního centra osídlení 
vyřešena tím, že v prostoru Bystrce je z důvodů minimalizace vlivů motorového provozu na přilehlé obytné
a rekreační území již v podrobnosti projektové dokumentace řešen zahloubením a překrytím trasy v délce 
cca 1,480 km, jak již bylo shora uvedeno. Také z tohoto důvodu byla tzv. „Bystrcká“ varianta R43 
vyhodnocena jako nejvhodnější z porovnávaných variant v dokumentaci HIA, a to z hlediska imisní zátěže 
PM10 i z hlediska hlukové zátěže. Lze tedy uzavřít, že vymezení koridoru R43 v území města Brna, konkrétně 
městské části Bystrc, je v souladu s PÚR 2008 i TEN-T. Opačné tvrzení, uvedené v předmětném podání, je 
neodůvodněné.

K bodům 2, 3 a 6:

Dle Zadání ZÚR JMK byly předmětné Věstníky MŽP, ve kterých byly publikovány oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, poskytnuty projektantovi jako podklad pro zpracování návrhu ZÚR JMK. Tuto skutečnost 
dokládá příloha č.2 Zadání ZÚR JMK „Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií
a významných oborových podkladů“, kde je jako podklad pod bodem 182 uvedeno „Sdělení odboru ochrany 
ovzduší ministerstva životního prostředí o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. Věstník Ministerstva životního prostředí 2000-2009.“

Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých možných konkrétních a účinných opatření
k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. Z hlediska ochrany ovzduší 2. Návrh 
ZUR JMK vychází z programu zlepšení kvality ovzduší dle § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb., který musí být
v souladu s národním programem (§ 7 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.). Dokumentace „Hodnocení vlivů 
na veřejné zdraví“ (dále jen „HIA“), která je součástí dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
udržitelný rozvoj území“ obsahuje opatření, které plní koncepce ZÚR JMK ve vztahu k relevantním 
koncepcím a to:

a) na národní úrovni zejména pro naplňování referenčního cíle „zvyšovat kvalitu ovzduší cestou snižování 
emisí škodlivin a snižovat plochu území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší“ ze strategických 
dokumentů NEHAP (Akční plán zdraví a životního prostředí ČR)

b) SPŽP (Státní politika životního prostředí ČR) a Zdraví 2001 (Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“).

c) na krajské úrovni zejména pro naplňování relevantních opatření z „Integrovaného programu ke zlepšení 
kvality ovzduší Jihomoravského kraje“. 

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. Hodnocení HIA, které se zabývá vlivem ZÚR JMK na 
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obyvatelstvo – veřejné zdraví, je zpracováno jako součást vyhodnocení SEA. Jedná se o strategický 
dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině.

V této dokumentaci bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), která zde bude 
spojena s poměrně významným imisním a zejména hlukovým zatížením obyvatel. V závěrech HIA v kap. 5 je
k problematice takových lokalit konstatováno následující: „V těchto lokalitách je nutno na základě podrobné 
studie posoudit očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů a následně pak i navrhnout nezbytná opatření
k ochraně dotčených obyvatel. Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii 
ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona. Další postup je zde nutno podmínit součinností s orgánem ochrany 
veřejného zdraví“. Z citovaného textu je zřejmé, že hodnocení HIA požaduje zpracovat podrobnou studii 
(resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci všech záměrů. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu 
ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by měla být zpracována územní studie; tento 
požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná nezbytnost zpracování územní studie 
vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze závěrů HIA hodnocení je tedy posouzení 
očekávané zátěže při realizaci všech záměrů na základě podrobné studie jako resortního podkladu. Tato 
podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do 2. Návrhu ZÚR JMK u všech lokalit
s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování o změnách
v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK se tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je oprávněn
v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací 
dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, zadat 
zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK.

Střet záměrů v předmětné lokalitě lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu 
včetně návrhu opatření. Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už 
známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, 
přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných 
variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení 
limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

K bodu 6, tj. k problematice hlučnosti, Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku 
č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 05.05.2011 uvádí, že s tímto bodem nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje 
následovně: „Stávající hluková zátěž území je v rámci kompetencí KHS JmK řešena v souladu s právními 
předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

KHS JmK uvádí, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude 
úroveň hlukové zátěže v době realizace záměru, nelze předjímat možnosti stavebně – technických, resp. 
technologických řešení konkrétního záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace 
záměru. Z těchto důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, 
případně jiná protihluková opatření, budou hlukové limity splněny, a to v návaznosti na očekávanou 
hlukovou zátěž, v současné době nespecifikovatelnou. 

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 100/2001 Sb.“). 

Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního 
plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.
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Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při realizaci záměrů připustit nesplnění požadavků právních 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích, resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry, je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (vlivy hluku
i znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. V případě, že by se v navazujících řízeních 
nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by rizika 
snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

K bodu 4:

V případě rozsudku Soudního dvora EU C-237/07 se jednalo o interpretaci směrnice Rady 96/62/ES
o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší, konkrétně se jednalo o oprávnění dotčeného jednotlivce, aby 
došlo ze strany státních orgánů k přijetí akčních plánů, v nichž uvedou krátkodobá opatření, která mají být 
přijata v případě rizika překročení mezních hodnot nebo výstražných prahových hodnot s cílem snížení 
tohoto rizika a zkrácení doby trvání takové situace. Jak je uvedeno v čl. 7 odst. 3 této směrnice, v některých 
případech mohou uvedené plány stanovit opatření na kontrolu a v nezbytném případě i na pozastavení 
činnosti, které přispívají k překračování mezních hodnot, včetně provozu motorových vozidel. Na této 
povinnosti, která se týká především povinnosti přijímat opatření s okamžitým účinkem (např. omezení či 
zastavení provozu stacionárních zdrojů znečištění v dotčené oblasti, omezení provozu motorových vozidel), 
navrhované ZÚR nic nemění.

KHS JMK ve stanovisku č.j. 6726/2009/BM/odb_HOK ze dne 20.07.2010 uvádí, že posoudila 2. Návrh ZÚR 
JMK s ohledem na nejistoty v hodnocení vlivů na veřejné zdraví s tím, že konkretizované nejistoty reflektují 
na míru podrobnosti zpracování ZÚR JMK a na úroveň komplexnosti využitých podkladů s tím, že 
minimalizaci nejistot lze reálně předpokládat v navazujících řízeních dle zákona č.100/2001 Sb. a v řízeních 
dle stavebního zákona, kdy budou již známy přesnější údaje o konkrétním záměru, o jeho situování
a technicko-stavebních parametrech. Konstatovala, že ZÚR JMK jsou základní strategický dokument, který 
jako celek směřuje k eliminaci resp. minimalizaci potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou 
rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ust. § 2 odst.1, 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., a to 
především ve vztahu ke koncepčnímu řešení dopravního systému na území Jihomoravského kraje. 
Uplatňováním ZÚR JMK (naplňováním požadavků a úkolů z nich vyplývajících) bude zajištěn reálný 
předpoklad eliminace resp. minimalizace potenciálních zdravotních rizik.
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Doklad o dodržení limitních hodnot může orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“) vyžadovat až
v následujících řízeních o umístění záměrů (EIA a další). Základním předpokladem souhlasu OOVZ s realizací 
záměru je pak průkaz o dodržení veškerých požadavků, které jsou stanoveny právními předpisy na úseku 
ochrany veřejného zdraví.

K bodům 5 a 7 (text bodů 5 a 7 námitky je zcela identický):

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (dále jen 
„HIA“), které se zabývá vlivem této územně plánovací dokumentace na obyvatelstvo – veřejné zdraví, je 
zpracováno jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (dále jen „SEA“). 
Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině.

V této dokumentaci bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), která zde bude 
spojena s poměrně významným imisním a hlukovým zatížením obyvatel. HIA doporučuje, aby byla 
vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak 
(v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví) návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této 
oblasti. Bližší informace k této problematice jsme uvedli výše k bodům 2, 3 a 6 tohoto podání. 

Střet záměrů v předmětné lokalitě lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu 
včetně návrhu opatření. Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už 
známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, 
přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných 
variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení 
limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

V návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, jaká bude úroveň hlukové zátěže
a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době projednávání realizace jednotlivých 
záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétního 
záměru, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. Z těchto důvodů nelze ani 
předjímat, za jakých podmínek respektujících technická, organizační, případně jiná protihluková opatření, 
budou hlukové limity splněny, a to v návaznosti na očekávanou hlukovou zátěž, v současné době 
nespecifikovatelnou. 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při realizaci záměru připustit nesplnění požadavku právních 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivu na životní 
prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. Základním 
předpokladem souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazů o reálném předpokladu dodržení požadavku 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (vlivy hluku
i znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. V případě, že by se v navazujících řízeních 
nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by rizika 
snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 
05.05.2011 k požadavku na vypracování nového hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) uvádí, že s tímto 
požadavkem nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Zákon č. 258/2000 Sb., ani prováděcí 
právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky na zpracování HIA. Vyhodnocení ZÚR JMK
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z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA bylo dohodnuto na základě jednání mezi KÚ JmK, KHS 
JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým 
dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, 
že podrobné hodnocení je možné až v navazujících řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, 
považujeme zpracování HIA za dostatečné.

Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. 

Dále KHS JmK odkazuje na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný 
rozvoj území, HIA a ZÚR deklarující nutnost eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací 
konkrétních záměrů a na úkoly pro územní plánování a na kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území stanovené pro předmětné záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených
v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch
a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK“.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (vlivy hluku
i znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. V případě, že by se v navazujících řízeních 
nepodařilo eliminovat potenciální zdravotní rizika související s realizací konkrétních záměrů, která by rizika 
snížila na přijatelnou mez, bylo by nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK záměr přehodnotit.

K bodu 8:

Tento bod se týká mimoúrovňové křižovatky R43x D1×Jihozápadní tangenta na území MČ Brno-Bosonohy, 
která bude ovlivňovat širší území, zejména mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí 
Bosonohy. Tvrzení, že tato křižovatka nebyla posouzena z hlediska dopadů na veřejné zdraví, včetně 
prašnosti a hlučnosti, není pravdivé.

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví“ (dále jen „HIA“), která je zpracována jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
životní prostředí“ (dále jen „SEA“). Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je 
autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast 
posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá 
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování 
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

HIA se problematikou MÚK Bosonohy zabývá v rámci hodnocení dopravních koridorů, jejichž součástí jsou 
mimoúrovňové křižovatky, viz kapitola 4.4.15.1 (v souhrnu pak kapitola 5 HIA). Zde je v souvislosti s MÚK 
Bosonohy uvedeno: „V lokalitě mezi obcemi Troubsko a Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
nastávají pravděpodobně nejvýznamnější vlivy kumulace záměrů silničních staveb v rámci celého 
Jihomoravského kraje. …střetávají se zde tři záměry: rozšíření dálnice D1 (D8), silnice R43 ve variantě 
bystrcké (D1-A) a jihozápadní tangenta (D10-A, D10-B. … V poměrně sevřeném prostoru bude vybudována 
mimoúrovňová křižovatka…“ Jmenované území (ve kterém se nachází i navrhovaná MÚK Bosonohy) bylo
v této dokumentaci vyhodnoceno jako jedna z lokalit s výraznou kumulací záměrů v území. (viz kap. 4.4.15), 
která zde bude spojena s poměrně významným imisním a zejména hlukovým zatížením obyvatel. 
Dokumentace HIA doporučuje, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím 
všech záměrů a následně pak (v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví) návrh opatření k ochraně 
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obyvatel žijících v této oblasti. Bližší informace k této problematice jsme uvedli výše k bodům 2, 3 a 6 
tohoto podání. 

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 
05.05.2011 k požadavku na vypracování nového hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) uvádí, že s tímto 
požadavkem nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Zákon č. 258/2000 Sb. ani prováděcí 
právní předpisy k tomuto zákonu nespecifikují požadavky na zpracování HIA. 

Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK resp. zpracovatelem HIA k ZÚR, a to s přihlédnutím 
ke skutečnosti, že ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo jiné stanoví zejména základní 
požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona
v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu
s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost 
obcí.

K danému bodu námitky směřuje podmínka č. 2 stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu ZÚR JMK, dle níž KHS JmK v rámci územně 
plánovací činnosti Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 
písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území (dále také „2. Vyhodnocení vlivů“) a 
z přílohy č. 3 této části, tj. HIA.

Podmínka reflektovala na skutečnost, že Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracované společností ATEM –
Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, IČ 27181278, mimo jiné pro 
lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice doporučila, aby byla vypracována podrobná akustická
a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného 
zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního 
podkladu měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ustanovení § 30 stavebního zákona.

Dále KHS JmK odkazuje na část 5. HIA a na související části 2. Vyhodnocení vlivů a ZÚR deklarující nutnost
eliminace potenciálních zdravotních rizik souvisejících s realizací konkrétních záměrů, mj. na úkoly pro 
územní plánování případně kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovené pro 
předmětné záměry v části D. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v Politice územního rozvoje 
(dále také „PÚR“) a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně 
ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv“ 2. Návrhu ZÚR JMK.“

Střet záměrů v předmětné lokalitě lze chápat jako územní problém, který musí být řešen v územním detailu 
včetně návrhu opatření. Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už 
známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, 
přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných 
variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení 
limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

K bodům 9, 10, 11:

Tyto body se týkají posouzení vedení silnice R43 na území MČ Brno – Kníničky a území Brněnské přehrady
a mimoúrovňové křižovatky na území MČ Brno – Bystrc z hlediska dopadů na veřejné zdraví, včetně 
prašnosti a hlučnosti.

K problematice dopadů na veřejné zdraví uvádíme, že účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které 
optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti 
společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. Vlivem ZÚR 
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JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen 
„HIA“), která je zpracována jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(dále jen „SEA“). Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se 
odehrává ve strategické rovině. Vlastní vyhodnocení se zabývalo celkovým řešením území z pohledu cílů 
ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, 
které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality ovzduší
a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. V současné fázi je cílem posoudit, do jaké míry je relevantní předpoklad, že se může jednat
o stavbu spojenou s určitými dopady na obyvatelstvo a jednotnou metodou porovnat varianty 
hodnocených záměrů, a to včetně varianty nulové. Strategické hodnocení má stanovit, která
z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, 
která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

Správnost hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba
a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 
zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost 
jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Co se týče mimoúrovňových křižovatek (dále jen „MÚK“) ve vztahu k posuzování - v dokumentaci SEA jsou 
předmětem hodnocení vymezené koridory záměrů. Koridory pro umístění nových tras dopravní 
infrastruktury jsou charakterizovány směrovým vedením osy koridoru a jeho šířkou, která může být v dílčích 
úsecích proměnlivá v závislosti na konkrétních územních podmínkách (viz kap. A.6.1. „Metodický postup“). 
Součástí posuzovaných koridorů jsou i příslušné MÚK. Např. v kap. A.6.2 „Popis a hodnocení variantních 
návrhů“ je koridor R43 v úseku D1-A Troubsko (D1) – Kuřim, varianta „Bystrcká“, popsán jako rychlostní 
čtyřpruhová silnice včetně překrytého úseku v dl. 1,48km, MÚK a všech souvisejících staveb. 

Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno obecně brát v úvahu všechny faktory, 
které mohou mít dopad na lidské zdraví. U silničních staveb se jedná zejména o vlivy hluku, znečištění 
ovzduší a dopravní nehody. V dokumentaci HIA v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“ 
jsou hodnoceny zejména vlivy hlukové zátěže a znečištění ovzduší pro jednotlivé koridory, jejichž součástí 
jsou i mimoúrovňové křižovatky. Konkrétně pro R43 je toto vyhodnocení uvedeno dle jednotlivých úseků
v kapitolách 4.4.2 – 4.4.4.

Je ovšem zřejmé, že v rámci hodnocení HIA není reálné provést podrobné vyhodnocení zdravotních rizik pro 
každý ze záměrů. Toto vyhodnocení je úkolem projektové přípravy příslušných staveb (zejména ve fázi EIA). 
Uvedené hodnocení v žádném případě nenahrazuje vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které musí být 
provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci příslušného schvalovacího procesu. 

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 
05.05.2011 k požadavku na vypracování nového hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) uvádí, že s tímto 
požadavkem nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Zákon č. 258/2000 Sb. ani prováděcí 
právní předpisy k tomuto zákonu nespecifikují požadavky na zpracování HIA. 
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Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK resp. zpracovatelem HIA k ZÚR, a to s přihlédnutím 
ke skutečnosti, že ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo jiné stanoví zejména základní 
požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona
v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu
s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost 
obcí.“

K bodům 12 a 13:

Tyto body se týkají tzv. „optimalizované varianty R43“. 

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena v 1. 
úseku Troubsko/Ostrovačice (D1) - Kuřim ve třech variantách - variantě „Bystrcká“ (D1-A), variantě 
„Boskovická“ (D1-B) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D1-C). Tato varianta byla v ZÚR v prostoru obce 
Veverská Bítýška řešena ve dvou alternativách jako východní a západní obchvat. Ve 2. úseku Kuřim – Černá 
Hora byla rychlostní silnice R43 řešena ve čtyřech variantách - variantě „Německá“ (D2-A), variantě 
„Malhostovická“ (D2-B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D2-D). Varianta 
„Optimalizovaná MŽP“ vzešla ze studie zpracované ing. Kalčíkem, pořizované a poskytnuté ministerstvem 
životního prostředí. 

Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR 
JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivu ZÚR JMK na veřejné zdraví 
(tzv. HIA). Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK - viz článek (52) textové části 
návrhu ZÚR JMK. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (projednávaném na veřejném projednání ve smyslu § 39 
stavebního zákona) byla informace o prověřovaných variantách zachována v odůvodnění v textové části
a ve výkrese II.4 „Výkres prověřovaných variant koridorů dopravní a technické infrastruktury“. 

Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů 
udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) zejména minimalizace negativních 
vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované 
varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová 
doprava).

Hodnocení variant dle jednotlivých kritérií zajišťují zpracovatelé ZÚR JMK, kterými jsou autorizované osoby. 
Obdobně hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba
a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 
zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost 
jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 
05.05.2011 k požadavku na vypracování nového hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) uvádí, že s tímto 
požadavkem nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Zákon č. 258/2000 Sb. ani prováděcí 
právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky na zpracování HIA. 
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Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA, bylo dohodnuto na základě 
jednání mezi KÚ JmK, KHS JmK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR, a to
s přihlédnutím ke skutečnosti, že ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo jiné stanoví 
zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení § 36 odst. 3 
stavebního zákona v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 
plánovací činnost obcí.“

K variantě optimalizované v 1. úseku dále uvádíme:

Varianta „Optimalizovaná MŽP“ v úseku D1 (MÚK Ostrovačice) – Čebín až na drobné prostorové odchylky 
sleduje koridor varianty „Boskovické“ (D1-B). R43 v této poloze již nemůže dotvářet třístupňový ochranný 
systém města Brna. Oddálení trasy vyvolá navýšení dopravy na komunikační síti města Brna, hlavní podíl 
přepravních vztahů by přenášel velký a malý městský okruh. Nebyl by umožněn samostatný plnohodnotný 
obchvat města Kuřim. Z hlediska imisní zátěže suspendovaných částic PM10 (prašnost) je méně příznivá než 
varianta „Bystrcká“, z hlediska imisní zátěže ostatních látek je srovnatelná s ostatními variantami. Z hlediska 
nočního hluku je nejméně příznivou variantou.

Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Bystrckou“. 

V rámci projednání 2. Návrhu ZÚR JMK dle § 37 stavebního zákona byla uplatněna a vypořádána stanoviska 
dotčených orgánů následovně: Ministerstvo životního prostředí považuje všechny varianty z hlediska 
ochrany ovzduší za přijatelné, z hlediska ochrany zvláště chráněných území považují rovněž všechny 
varianty za přijatelné při dodržení podmínek obsažených v kapitole Dtextové části návrhu. KrÚ JMK, odbor 
dopravy požadoval ve svém vyjádření v případě, že varianta „Optimalizovaná MŽP“ bude vybrána jako 
výsledná varianta řešení, dořešit v ZÚR JMK propojení R43 se sítí krajských silnic v prostoru MÚK Čebín. 
Ministerstvo zemědělství z hlediska ochrany lesů ve svém stanovisku preferovalo variantu „Bystrckou“, 
ostatní varianty považovalo za méně vhodné, přesto přijatelné. Na základě vypořádání stanovisek 
dotčených orgánů nebylo rozhodnuto o tom, která z variant má být vybrána, nebyla tedy vypuštěna žádná
z variant. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami záměrů dopravní a technické 
infrastruktury a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 „doporučuje při úpravě 2. Návrhu ZÚR 
JMK zvolit variantu „Bystrcká“ v úseku Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim rychlostní silnice R43“. Ve smyslu 
výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního 
zákona. 

Ministerstvo dopravy i Jihomoravský kraj dlouhodobě preferují plánovanou R43 v bystrcké variantě. 
Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném 
projednání 2. Návrhu ZUR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 uvedlo, že se ztotožňuje se 
stanoviskem zastupitelstva JMK a podporuje bystrckou variantu, jejíž výhodnost potvrdil dopravní model. 
Považuje ji za optimální výsledek srovnání variant. Trasa je prověřena dopravním modelem i porovnáním 
několika variant. Jsou plánována technická opatření pro minimalizaci dopadů na životní prostředí.

K variantě optimalizované ve 2. úseku dále uvádíme:

Varianta „Optimalizovaná MŽP“ v úseku Kuřim – Černá Hora vyžaduje na rozdíl od ostatních variant realizaci 
tunelu, a to v délce 480 m. Z hlediska nočního hluku je tato varianta méně příznivá než varianty „Německá“
a „Malhostovická“. Nepříznivý je 60% rozsah záboru půdy v I. a II. třídě ochrany (ostatní varianty 30%, resp. 
40%). 
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Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Malhostovickou“. 

Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). O dalších variantách 
nebylo rozhodnuto. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami záměrů dopravní
a technické infrastruktury a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 „doporučuje při úpravě 2. 
Návrhu ZÚR JMK zvolit variantu „Německá“ v úseku Kuřim – Černá Hora rychlostní silnice R43“. Ve smyslu 
výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního 
zákona. 

Od r. 2006 probíhal proces EIA k rychlostní silnici R43 v úseku Kuřim – Svitávka, a to původně pro trasu
v poloze „německé dálnice“. Na základě zjišťovacího řízení byl proces EIA doplněn o další dvě varianty, pro 
které byla zpracována v červenci 2007 vyhledávací studie a následně v prosinci 2007 zveřejněna 
dokumentace EIA. Tento proces probíhal (jak je zřejmé i z časových údajů) bez přímé vazby na proces 
pořizování ZÚR JMK. V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“
a „Malhostovická“ jsou při realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí
i dopravní systém a byly tedy zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí
vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí souhlasné stanovisko k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR 
JMK odpovídající variantě „Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při 
splnění podmínek uvedených v předmětném stanovisku.

Podatel o „Optimalizované“ variantě tvrdí, že má přednosti, které nemá žádná jiná trasa zvažovaná v ZÚR,
a uvádí své argumenty pro toto tvrzení. Uváděné argumenty však nejsou doloženy žádnými konkrétními 
údaji a nejsou ani jednoznačně dovoditelné z dokumentace ZÚR JMK, přinejmenším z části je proto lze 
považovat spíše za subjektivní názory podatele, neodpovídající zcela skutečnosti. 

Požadavek, že „R43 musí být obchvatem pro všechny obce v blízkosti koridoru R43“ nemá konkrétní oporu
v žádném zákonném ustanovení a bez definování, co přesně je myšleno pod pojmem „obchvat“, zcela vágní
a nenaplnitelný. Stejně tak je bez definice pojmu „obchvat“ neurčité a neověřitelné tvrzení, že určité vedení 
trasy „je důsledně řešeno jako obchvaty všech obcí na trase“. Trasa R43 navržená v ZÚR JMK se samozřejmě
k některým z vyjmenovaných obcí přibližuje více a k některým méně, ale vždy je vedena v poloze přípustné
z hlediska vlivů na životní prostředí, a to i z hlediska vlivů na zdraví obyvatel.

Tvrzení, že „Optimalizovaná“ varianta je nejvýhodnější, neboť umožňuje nejkratší a nejpřímější spojení 
Boskovic a Brna neodpovídá skutečnosti. Z podkladů zpracovaných Ing. Kalčíkem vyplývá, že tzv. 
„optimalizovaná trasa R43“ je v úseku Černá Hora – dálnice D1 (Ostrovačice) navržena v délce 30 km. Trasa 
R43 přes Bystrc v úseku Černá Hora – dálnice D1 (Troubsko) je navržena v délce 31,5 km. Aby byly obě trasy 
srovnatelné, tak je nutné do varianty „Optimalizované“ zahrnout i úsek dálnice D1 mezi výhledovou MÚK 
D1×R43, která je navržena v cca 182. km dálnice D1, a výhledovou MÚK D1×R43 ve variantě bystrcké, která 
je navržena v km 188,5 dálnice D1, tedy rozdíl činí 6,5 km. Ze srovnání tras R43 Boskovickou brázdou 
(celková délka = 30 km + 6,5 km = 36,5 km) a R43 v bystrcké stopě (celková délka = 31,5 km) vyplývá, že 
trasa v bystrcké stopě je kratší o 5 km a tedy uvedené tvrzení není pravdivé.

Deklarované důsledné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové dopravy do Brna je pravdivé je pro 
dopravu směřující ze severu na západ, pro ostatní směry toto tvrzení pravdivé není. Pokud budeme 
vycházet z materiálů Ing. Kalčíka, tak ve své studii převzal některé části z modelování dopravy v brněnské 
sídelní aglomeraci (studie DOPING), kde tranzitní doprava na vjezdu do Brna z celkového množství 30716 
voz./24 hod činí 5 758 voz./24 hod. a z toho je pouze 1 174 vozidel těžkých. Tedy požadované 
plnohodnotné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové dopravy se týká počtu 5 758 vozidel. 
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Vycházíme-li ze směrového průzkumu firmy DOPING, který použil i Ing. Kalčík, tak doprava ze severu (R43) 
směrem na západ je ve výši 1 900 voz./24 hod. a to je vlastně předpokládané množství vozidel, které by 
využilo trasu R43 boskovickou brázdou, neboť ostatní tranzitní doprava ve výši 3 858 voz./24 hod. (5 758 –
1 900=3 858 voz./24 hod.) směřuje buď směrem jižním nebo východním a pro tato vozidla by trasa R43 
boskovickou brázdou znamenala dopravní závlek v délce 5 km. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že požadavek na důsledné oddělení tranzitní dopravy od zdrojové a cílové 
dopravy do Brna je nesmyslný a budování R43 boskovickou brázdou pro 1 900 voz./24 hod. nereálné. 
Samozřejmě pokud by byla vyčerpána dopravní kapacita stávající silnice I/43 do Brna, tak by řidiči byli 
nuceni hledat jiné náhradní trasy i za cenu závleku. V tomto případě by byla rozhodující kapacita stávající 
silnice I/43 a kapacita dálnice D1 v úseku Ostrovačice – Brno, která je již v současné době nevyhovující. 

Nesmyslné je i uvedené tvrzení, že optimalizovaná trasa R43 vyvede dopravu z Čebína a Hradčan 
na obchvaty. Doprava na stávající silnici II/385 je především zdrojová a cílová doprava do Brna, pokud by se 
jednalo o tranzitní dopravu, pak by řidiči využívali takové komunikace, které by je nejkratší cestou přivedly 
na dálnici D1, což v žádném případě není trasa stávající silnice I/43 přes Brno.

K bodu 14:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celkovou 
koncepci řešení. Z hlediska dopravní koncepce byly využity zejména generel dopravy a generel krajských 
silnic Jihomoravského kraje včetně dalších relevantních podkladů k dílčím řešením, mezi které byla zahnuta
i uváděná studie Ing. Kalčíka.

Prověřování variant rychlostní silnice R43 v ZÚR JMK je popsáno výše (viz body 12 a 13). Ze studie 
zpracované ing. Kalčíkem, pořizované a poskytnuté ministerstvem životního prostředí vychází varianta 
„Optimalizovaná MŽP“ (D1-C, D2-D). 

Podatel uvádí povinnost pořizovatele „posoudit všechny navrhované varianty, jak jsou dokumentovány
a jak byly předloženy na krajský úřad JMK“. Taková povinnost však neplyne pořizovateli ze žádného 
právního předpisu. Naopak mechanické převzetí návrhu trasy z předmětné studie ing. Kalčíka nebylo možné 
vzhledem k jejím nedostatkům (viz níže).

Ke konkrétně zmíněné problematice vztahující se k napojení silnice Blanenské v Kuřimi v prostoru 
plaveckého areálu uvádíme, že v daném případě by se jednalo o místní komunikaci a požadované napojení 
tedy není vzhledem k podrobnosti předmětem řešení ZÚR.

V září 2009 uplatnilo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) v rámci projednání Návrhu ZÚR JMK 
požadavek na posouzení další varianty v úseku Kuřim – Sebranice, tou je právě Optimalizované vedení R43 
jako 4. varianta. Optimalizované vedení R43 navrhl ing. Kalčík pro MŽP jako koncept studie, aniž by tento 
koncept projednal s orgány veřejné správy zodpovědnými za dopravní infrastrukturu, kterými jsou 
Ministerstvo dopravy ČR (dále jen „MD“), Ředitelství silnic a dálnic a odbor dopravy Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje (dále jen „OD KrÚ JMK“). Dokumentace k optimalizované trase R43 zpracovaná Ing. 
Kalčíkem není zpracována v souladu se základním předpisem Ministerstva dopravy „Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací“, která specifikuje základní požadavky na zpracování různých 
stupňů projektové dokumentace.

Při příležitosti projednání části stanoviska MŽP k Návrhu ZÚR JMK svolal pořizovatel jednání, na němž bylo 
řešeno i Optimalizované vedení R43. K „Optimalizaci trasy R43 v úseku D1 – Kuřim – Černá Hora“ sdělil 
zástupce MD i OD KrÚ JMK, že tento koncept studie není v žádném případě relevantním dopravním 
podkladem, chybí řešení návaznosti na regionální (krajskou) dopravní síť, která slouží k zajištění dopravní 
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obslužnosti daného území zejména u měst Brno a Kuřim. Zástupce MD dodal, že v minulosti bylo 
zpracováno již mnoho studií a tento koncept studie není v žádném případě relevantním dopravním 
podkladem. MD nebude tento podklad akceptovat, pokud nebude srovnatelný s ostatními, tj. na stejné 
technické úrovni. Zástupce OD KrÚ JMK sdělil, že z důvodu neřešení návaznosti na silnice II. a III. třídy, by
k tomuto podkladu vydal negativní stanovisko.

Projektant ZÚR tedy zohlednil předmětnou studii jako jeden z podkladů s přihlédnutím k tomu, že jedná se 
pouze o koncept studie, v níž chybí technické prověření návazností na regionální (krajskou) dopravní síť.

MD ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 
2. Návrhu ZUR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 6.5.2011 k předmětné studii uvedlo, že „Vzhledem
k zásadním rozporům s legislativou a k nedostatkům návrhu nelze studii považovat za relevantní podklad 
pro porovnání se sledovanými variantami. Studii považuje MD za účelový materiál, podporující zájmy 
zadavatele.“ Konkrétněji k nedostatkům uvádí následující:

„Z hlediska koncepce dopravy je tento návrh v zásadním rozporu se sledovanými koncepcemi:

- nerespektuje třístupňový ochranný systém města Brna,

- řešení pro město Kuřim předkládá v rozporu se schválenými plány, město navíc uzavírá 
mezi čtyřpruh na severu a západě a mezi šestipruh na jihovýchodě,

- chybí popis systému, není srovnatelným podkladem k výchozím variantám.

Z hlediska dopravně inženýrského je rozdělení tranzitu a nákladní dopravy založeno na osobní úvaze – řešení 
není podloženo modelovým stavem. Chybí vyhodnocení křižovatek a průpletů. Severní obchvat Kuřimi je 
navržen se třemi MÚK ve vzdálenostech v rozporu s ČSN. 

Z technického hlediska jsou nepřiměřené zásahy do lesních masivů v prostoru Malé Lhoty, mezi Lipůvkou
a Nuzířovem, není projednán přechod Vodní nádrže Brno, křížení řeky Svratky a Bílého potoka. Návrh nebyl 
projednán s dotčenými orgány ani s obcemi. 

Z hlediska finančního - odhad nákladů není podložen cenovými normativy. Na základě srovnání
s dokumentacemi obdobného významu a rozsahu lze konstatovat značné podhodnocení obou variant.

OD KrÚ JMK ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném projednání 
2. Návrhu ZUR č.j. JMK 62304/2011 ze dne 4.5.2011 uvedl, že neshledal v rámci řešení silnic II.a III. třídy
v ZÚR problém s využitím podkladů vyjmenovaných v zadání, mezi které patří i předmětná studie Ing. 
Kalčíka, s výjimkou řešení v prostoru Čebína, ke kterému KrÚ JMK OD požadoval (ve svém stanovisku při 
projednávání ZÚR JMK dle § 37 stavebního zákona) v případě, že varianta „Optimalizovaná MŽP“ bude 
vybrána jako výsledná varianta řešení, dořešit v ZÚR JMK propojení R43 se sítí krajských silnic v prostoru 
MÚK Čebín.

Závěrem souhrnně uvádíme, že pořizovatel nemá žádnou zákonnou povinnost posuzovat všechny 
navrhované varianty přesně v podobě „jak byly předloženy na krajský úřad JMK“ a že z důvodů výše 
uvedených nedostatků nebyl v případě předmětné varianty takový postup ani vhodný, ani účelný.

K bodu 15:

ZÚR mohou dle § 36 stavebního zákona vymezit plochy a koridory nikoli zóny. Pojem „klidová zóna“ není 
uveden mezi základními pojmy dle § 2 a 3 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že v tomto bodě není 
konkrétně uvedeno, o jaké plánované klidové zóny se jedná, případně v jaké dokumentaci jsou předmětné 
zóny obsaženy, ani není zřejmé, k jakému konkrétnímu území v rámci Brna se bod vztahuje, není možné 
tento bod věcně posoudit.
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Vzhledem k tomu, že podatel uvádí vedení R43 „přes Brno“, byl prověřen pojem „klidová zóna“ ve vztahu
k územně plánovací dokumentaci města Brna. Pojem „klidová zóna“ se nevyskytuje ani v platném ani
v připravovaném územním plánu města Brna.

Dále byl prověřen ve vztahu k podání nejbližší obdobný pojem „oblast klidu“, zde se však jedná o kategorii 
ochrany přírody, která se vyskytovala v zákonných předpisech do r. 1992, takové oblasti tedy v současné 
době již plánovány být nemohou.

K bodům 16 a 31:

Tyto body odůvodnění námitky (lišící se pouze v uváděném území, tj. Brno, resp oblast Rozdrojovice –
Jinačovice – Moravské Knínice) se týkají rozporu s cíli územního plánování, kterými jsou dle podatele 
zajištění nerušeného rozvoje a omezování fragmentace krajiny. Jsou velmi obecné, argumentačně 
nepodložené a nespecifikují konkrétní problém vztahující se věcně k uvedenému území. Reagovat lze tedy 
pouze v obecné rovině.

Ve smyslu § 18 „Cíle územního plánování“ odst. 2 stavebního zákona územní plánování zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití
a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. „Nerušený rozvoj“ nelze zaměňovat s „udržitelným rozvojem území“ kterým je (ve 
smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona) vyvážený vztah územních podmínek tří pilířů – příznivého životního 
prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území. Důraz na vyvážený vztah 
podmínek ukládá sledovat všechny tři pilíře ve vzájemných souvislostech a návaznostech. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.

Zjištěné vlivy na sledované složky životního prostředí jsou souhrnně prezentovány v hodnotících tabulkách. 
Hodnotící tabulky jsou uvedeny v příloze dokumentace. Pro každý z posuzovaných záměrů byla zpracována 
samostatná tabulka uvádějící hodnocení daného záměru (plochy/koridoru) ve vztahu ke sledovaným 
složkám životního prostředí. V každé z prezentovaných tabulek jsou uvedena navrhovaná doporučení
k omezení či vyloučení identifikovaných negativních vlivů a závěr hodnocení. 

Dokumentace SEA vyhodnotila přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní 
prostředí, dokumentace HIA z hlediska vlivů na veřejné zdraví. Pro porovnání variant záměrů byla využita 
kritéria a podmínky pro rozhodování, zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území, aniž 
by jakkoliv byl některý z nich upřednostňován. V tomto konkrétním případě je porovnání variant rychlostní 
silnice R43 uvedeno dle jednotlivých úseků od str. 37 textové části odůvodnění 2. Návrhu ZÚR JMK. 

Jako jedno z výše uvedených kritérií byla stanovena minimalizace fragmentace krajiny. Z hodnocení variant 
dle kritéria minimalizace nežádoucí fragmentace krajiny vyplývá, že v úseku R43 mezi dálnicí D1 a Kuřimí
k tomuto negativnímu jevu dochází zejména v případě variant vedených Boskovickou brázdou (tedy ne při 
podatelem uváděném „vedení R43 přes Brno“, resp. „v oblasti Rozdrojovice – Jinačovice – Moravské 
Knínice“), kdy koridor R43 prochází v rozsáhlém úseku volnou krajinou, kterou nepříznivě rozděluje. Je však 
třeba mít na zřeteli, že hledisko případné fragmentace krajiny je jen jedním z kritérií hodnocení výhodnosti 
varianty. Výsledná varianta je pak variantou, která se jeví jako nejpřijatelnější při zohlednění jak 
environmetálních kritérií (minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz 
apod.), tak také dopravně-inženýrských a technicko-ekonomických kritérií (přepravní funkce, dopravní 
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účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy 
území atd.).

Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK - viz článek (52) textové části návrhu ZÚR 
JMK, kde je v rámci kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území uvedena mj. minimalizace 
nežádoucí fragmentace krajiny.

K bodům 17 a 18:

Tvrzení, že by necitlivým územním plánováním („schválením R43 přes oblast Rozdrojovic“, resp. Jinačovic) 
byly znehodnoceny „plochy, které logicky mohou být stavebními pozemky“ je nekonkrétní. Z tohoto 
obecného vymezení není zřejmé, k jakým plochám se vztahuje. Rovněž tvrzení, že by díky R43 došlo
k závažnému znehodnocení rozvojových oblastí v oblasti od Bosonoh po Bystrc je nekonkrétní a není nijak 
odůvodněno, není zřejmé, k jakým „rozvojovým oblastem“ se tvrzení vztahuje.

Oblast jádrového města Brna byla mj. prověřována v rámci „Územní studie aglomeračních vazeb města 
Brna a jeho okolí“ (jeden z podkladů ke zpracování ZÚR JMK.), se závěrem, že rozvoj území v této oblasti je 
podmíněn realizací dopravního ochranného systému Brna.

ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů
v měřítku 1:100 000, ve kterém jednotlivé parcely nejsou zobrazitelné. Územní plán následně zpřesňuje 
vymezení záměrů obsažených v ZÚR nad katastrální mapou včetně výčtu dotčených parcel.

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byl koridor pro R43 prověřován ve variantách a po projednání s dotčenými orgány ve 
smyslu §37 stavebního zákona byla na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního 
prostředí doporučena jako výsledná varianta varianta „Bystrcká“. Informace o prověřovaných variantách 
zůstala zachována v textové části Odůvodnění.

Právě varianta „Bystrcká“ (týkající se bezprostředně také „oblasti od Bosonoh po Bystrc“) je přitom 
ve smyslu podatelem citovaného § 18 stavebního zákona soustavně a dlouhodobě sledována 
včetně komplexního řešení účelného využití a prostorového uspořádání navazujícího území v územně 
plánovacích dokumentacích. Je tedy zřejmé, že majitelé okolních pozemků jsou o záměru této silnice 
dlouhodobě informováni a dotčené pozemky nemohly být jako stavební pozemky určeny
a ani jako potencionální stavební pozemky chápány.

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“

K bodu 19:

Záměr rychlostní silnice R43 byl prověřen ve variantách, v projednávané dokumentaci je v části Návrh 
obsažena vybraná varianta „Troubsko (D1) – Kuřim“. V Odůvodnění je první úsek označen „Úsek R43-1 
Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim“. Toto označení zahrnuje všechny varianty prověřované v rámci 
pořizování ZÚR JMK. Informace o prověřovaných variantách zůstala zachována v textové části Odůvodnění
v kap. C.4.1 Dopravní infrastruktura (od str. 32).
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K bodům 20 a 22:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK -
viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK.

Dle metodického postupu hodnocení variant koridorů dopravní infrastruktury z hlediska vlivů na životní 
prostředí (jak je popsán v kapitole A.6.1) je předmětem hodnocení vymezený koridor záměru (v míře 
podrobnosti dané měřítkem ZÚR). Koridory pro umístění nových tras dopravní nebo technické 
infrastruktury vymezené v návrhu ZÚR jsou charakterizovány směrovým vedením osy koridoru a jeho 
šířkou, která může být v dílčích úsecích proměnlivá v závislosti na konkrétních územních podmínkách. 
Technické řešení není v rámci hodnocení zohledněno s výjimkou jasně definovaných tunelových úseků
a šířkového uspořádání záměrů dopravní infrastruktury. Pro každý koridor je metodou geografické analýzy 
zpracována bilance územních jevů („bilance environmentálních limitů“) v podobě podílu nebo absolutního 
zastoupení jevu v ploše koridoru. Základním zdrojem informací o území ve vymezených koridorech (a území 
přilehajícím) jsou údaje obsažené v ÚAP JM kraje. Výčet obcí či místních částí Brna uváděných v předmětné 
pasáži, z níž je podatelem citováno, resp. „částečnost“ jejich kontaktu s obytnou zástavbou je determinován 
tím, že hodnocení vlivu na obyvatelstvo (resp. kvalitu obytného prostředí) bylo provedeno na základě 
stanovení plochy zástavby dotčeného sídla v ploše příslušného koridoru (viz kap. A.10 „Netechnické 
shrnutí).

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Z porovnání variant v dokumentaci HIA (kap. 4.4. Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika) vychází 
varianta D1-A (tedy „bystrcká“) jako nejvhodnější, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové 
zátěže. Důvodem je větší efekt na odvedení dopravy z centra Brna. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

V kapitole A.6.2 oddílu A je uvedeno: „Poloha koridoru ve variantě „Bystrcké“ vychází z předpokladu, že se 
tento úsek vedle převedení dálkové dopravy významným způsobem funkčně začlení jako součást vnějšího 
komunikačního systému města Brna a napomůže potřebnému prostorovému rozložení zdrojové a cílové 
dopravy směřující do Brna s cílem omezení rostoucího zatížení jádrového území a vnitřní komunikační sítě.“ 
Napadenou formulaci týkající se odvedení části tranzitní dopravy na str. 1 přílohy 1.1 dokumentace SEA –
Koridory a plochy dopravní infrastruktury lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Formulace
v položce „Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ bude upravena na následovné znění: „Nová komunikace odvede 
část tranzitní dopravy z jádrového území a vnitřní komunikační sítě města Brna (snížení hlukové zátěže 
obyvatelstva),… “, obdobně v položce „Ovzduší“ na znění: „Realizace záměru přispěje k odvedení části 
tranzitní dopravy z jádrového území a vnitřní komunikační sítě města Brna “.
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Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“) konstatuje, že „není věcně příslušným orgánem k volbě 
varianty vedení trasy R43 a posuzování záměrů z hlediska popisů odváděných druhů dopravy“. Ve svém 
stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 05.05.2011 tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil,
a dále uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivu na 
veřejné zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem 
územního plánování je také vyhodnocení vlivu ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení 
vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem 
posuzování vlivu koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem 
posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy 3 zákona
č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území.

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JMK uvádí, že z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměru 
připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím
k závěrům posouzení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 
zákona č. 100/2001 Sb.. Základním předpokladem souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví
v předrealizačních fázích resp. v rámci schvalovacích řízení pro konkrétní záměry tedy bude předložení 
důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavku stanovených právními předpisy na úseku ochrany 
veřejného zdraví.“

K bodu 21:

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. Stávající zátěž včetně aplikování veškerých možných 
konkrétních a účinných opatření k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. 
Ochrana veřejného zdraví je dle § 82 odst. 2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., v kompetenci KHS JMK. 
Z hlediska ochrany ovzduší 2. Návrh ZÚR JMK vychází z programu zlepšení kvality ovzduší dle § 7 odst. 9 
zákona č. 86/2002 Sb., který musí být v souladu s národním programem (§ 7 odst. 10 zákona č. 86/2002 
Sb.).

„Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“, které se zabývá vlivem této územně plánovací 
dokumentace na obyvatelstvo – veřejné zdraví, je zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
životní prostředí. Jedná se o strategický dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se 
odehrává ve strategické rovině. Při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, ale
s prokázanými vlivy na veřejné zdraví Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění 
požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví. 
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Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější. 

Z porovnání variant v dokumentaci HIA (kap. 4.4. Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika) vychází 
varianta D1-A (tedy „bystrcká“) jako nejvhodnější, a to z hlediska imisní zátěže PM10 i z hlediska hlukové 
zátěže. Důvodem je větší efekt na odvedení dopravy z centra Brna. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Správnost hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje 
skutečnost, že zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel 
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) 
stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 05.05.2011 tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že 
pochybil. Ve stanovisku dále uvádí: „Problematikou stávající zátěže se zabývají věcně a místně příslušné 
orgány veřejné správy. V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení 
vlivu na veřejné zdraví ve strategické rovině. 

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivu 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonu (zákon o posuzování 
vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a 
zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivu koncepce na životní prostředí,
z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro 
budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. 
ZÚR podléhají tomuto posuzování. 

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivu na veřejné zdraví a vlivu na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu; v návaznosti na stávající stupen poznání nelze
v současné době předjímat, jaká bude úroveň kvality ovzduší v době projednávání realizace záměru
a záměrů souvisejících, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době jejich realizace.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona c. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající 
se posuzování vlivu na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních 
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivu na veřejné zdraví.“
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K bodu 23:

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých 
možných konkrétních a účinných opatření k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné 
správy. Ochrana veřejného zdraví je dle § 82 odst. 2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., v kompetenci Krajské 
hygienické stanice (dále jen „KHS JmK“).

KHS JmK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 05.05.2011 nesouhlasí s konstatováním, že 
pochybila. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Problematikou stávající zátěže se zabývají věcně
a místně příslušné orgány veřejné správy. V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo 
provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu; v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat, jaká bude úroveň kvality ovzduší v době projednávání realizace záměru
a záměrů souvisejících, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době jejich realizace.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví“ (dále jen „HIA“), která je zpracována jako součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na 
životní prostředí“ (dále jen „SEA“). Jedná se o strategický dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví
u koncepcí se odehrává ve strategické rovině.

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.
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V dokumentaci HIA bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako lokalita s výraznou kumulací záměrů v území. Tato dokumentace doporučuje, aby byla 
vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak 
(v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví) návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této 
oblasti. Bližší informace k této problematice jsme uvedli výše k bodům 2, 3 a 6 tohoto podání.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku 
ochrany veřejného zdraví. Podrobné hodnocení je možné (jak plyne i ze stanoviska KHS) až v procesu EIA
a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad 
nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má 
naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být 
upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

K bodům 24 – 29, 33,34, 53, 54:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA (str 186). Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu 
ZÚR JMK - viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části HIA jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá jako nástrojů hodnocení zdravotního rizika, kterými jsou odhad 
expozice, charakterizace rizika atd.. V žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí 
být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno v kap. 4.4.2. „Rychlostní silnice R43 v úseku D1 - Kuřim“ (str. 46) 
dokumentace HIA.

KHS ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 05.05.2011 uvedla:

„Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení 
vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). 
Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního 
plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování“. (poznámka pořizovatele: Posuzování územně plánovací 
dokumentace - v tomto případě ZÚR JMK - je upraveno zvláštním ustanovením obsaženým v § 10i zákona
č. 100/2001 Sb..)

„Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
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o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (znečištění 
ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR.

K bodům 30 a 35:

Napojení silnice R43 na severní obchvat Kuřimi ve variantě „Bystrcké“ umožňuje mimoúrovňová křižovatka 
(dále jen „MÚK“) Čebín. S ohledem na to, že jižní obchvat Kuřimi s napojením přes MÚK Moravské Knínice 
byl po projednání s dotčenými orgány ve smyslu § 37 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vypuštěn, je MÚK Moravské Knínice v ZÚR JMK 
nadbytečná. MÚK Moravské Knínice bude ze ZÚR JMK vypuštěna. Vypuštění předmětné MÚK Moravské 
Knínice je v souladu se stanoviskem Ministerstva dopravy jako dotčeného orgánu ve věci projednání 2. 
návrhu ZÚR JMK uplatněným pod č.j. 141/2011-910-UPR/2-Ma, ve kterém se uvádí, že se jedná o návrh 
zpracovatele s variantou jižního obchvatu Kuřimi, kterou Ministerstvo dopravy nepodporuje. V ostatních 
částech je grafická část v souladu s textovou částí.

Obecně k problematice mimoúrovňových křižovatek obecně uvádíme, že v dokumentaci SEA jsou 
předmětem hodnocení vymezené koridory záměrů. Tyto koridory pro umístění nových tras dopravní 
infrastruktury jsou charakterizovány směrovým vedením osy koridoru a jeho šířkou, která může být v dílčích 
úsecích proměnlivá v závislosti na konkrétních územních podmínkách (viz kap. A.6.1. „Metodický postup“). 
Součástí posuzovaných koridorů jsou i příslušné MÚK. Např. v kap. A.6.2 „Popis a hodnocení variantních 
návrhů“ je koridor R43 v úseku D1-A Troubsko (D1) – Kuřim, varianta „Bystrcká“, popsán jako rychlostní 
čtyřpruhová silnice včetně překrytého úseku v dl. 1,48km, MÚK a všech souvisejících staveb.

K bodu 32:

Tvrzení, že by díky R43 došlo k závažnému znehodnocení rozvojových oblastí je nekonkrétní a není nijak 
odůvodněno. Z tohoto obecného vymezení není zřejmé, k jakým „rozvojovým oblastem“ se tvrzení 
vztahuje. 

Oblast Rozdrojovice – Jinačovice – Moravské Knínice byla mj. prověřována v rámci „Územní studie 
aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí“ (jeden z podkladů ke zpracování ZÚR JMK.), se závěrem, že 
rozvoj území v této oblasti je podmíněn realizací dopravního ochranného systému Brna.

ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů
v měřítku 1:100 000, ve kterém nejsou zobrazitelné jednotlivé parcely. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byl koridor 
pro R43 prověřován ve variantách a po projednání s dotčenými orgány ve smyslu §37 stavebního zákona 
byla na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí doporučena jako 
výsledná varianta varianta „Bystrcká“. Informace o prověřovaných variantách zůstala zachována v textové 
části Odůvodnění.
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Právě varianta „Bystrcká“ (týkající se bezprostředně správního území obce Jinačovice) je přitom ve smyslu
§ 18 stavebního zákona soustavně a dlouhodobě sledována v územně plánovacích dokumentacích, včetně 
komplexního řešení účelného využití a prostorového uspořádání navazujícího území. Je tedy zřejmé, že
v oblasti územního plánování nedochází k žádné změně, která by mohla mít neočekávaný vliv na (veřejně 
známé) rozvojové záměry sledované v územních plánech.

K bodu 36:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celková 
koncepce řešení. 

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena v 2 
úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách variantě „Německá“ (D2-A), variantě „Malhostovická“ (D2-
B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ (D2-D). Posouzení těchto variant
z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivu ZÚR JMK na veřejné zdraví (tzv. HIA). Při porovnání 
variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného 
rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) zejména minimalizace negativních vlivů na veřejné 
zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované varianty
a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním obsluhy území (zdrojová a cílová doprava).

Na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska dopravně inženýrských kritérií, 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí projektant doporučil 
jako výslednou variantu variantu „Malhostovickou“. Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů 
(projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná
z hlediska ochrany ovzduší). Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami a ve svém 
usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010 doporučilo zvolit variantu „Německou“. 

V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“ a „Malhostovická“ jsou při 
realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí i dopravní systém a byly tedy 
zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko
k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě 
„Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při splnění podmínek 
uvedených v předmětném stanovisku. 

Co se týče obytné výstavby v obcích Malhostovice a Drásov, ta je regulována územními plány vydanými 
zastupitelstvy těchto obcí. Vlastní rozvoj obcí byl navržen a projednán (a odsouhlasen zastupitelstvy obcí)
s tím, že v těchto územních plánech byla navržena dopravní plocha pro výstavbu rychlostní silnice R43 
(v trase „německé dálnice“) včetně opatření a staveb jako jsou protihluková opatření, mimoúrovňová 
křížení se stávajícími silnicemi a dalšími možnými územními souvislostmi. Krajský úřad žádný „souhlas
k dramatickému rozšíření obytné výstavby“ nedává. Souhlas uděluje KrÚ jen jako orgán ochrany ZPF (tj. 
odbor životního prostředí), a to pouze z hlediska záboru ZPF, nikoli odstupu od koridoru pro komunikace. 
Jako tzv. nadřízený orgán územního plánování pak dává KrÚ pouze stanovisko z hlediska zajištění 
koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy (tj. vazby na katastry sousedních 
obcí a širší území). 

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 uvedl, že „ … v procesu územního 
plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů 
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života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady 
zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před 
jinými při zachování právem předvídané proporcionality a ochrany základních práv před svévolnými
a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci určitého území při zachování výše 
zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje 
realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“

K bodu 37:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK -
viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK.

Výstupy z hodnocení SEA byly zohledněny v návrhu ZÚR v rámci úkolů pro územní plánování a kritérií
a podmínek pro rozhodování o změnách v území.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2. návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Vlivy na obyvatelstvo z hlediska hlukové zátěže jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. 
„Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném 
úseku vychází, že z hlediska hlukové zátěže jsou varianty D2-A („Německá“) a D2-B (Malhostovická) 
příznivé.

V kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ (str. 55) dokumentace HIA je uvedeno: 
„Hlukové zatížení je v hodnocené oblasti mapováno v okolí stávající trasy silnice I/43 a podél silnic druhé 
třídy II/377, II/379. Nejvýznamnější hlukovou zátěž oblasti představuje silnice I/43. Z navržených variant se
s oblastí zatíženou hlukem z rychlostní komunikace střetává přibližně polovina trasy návrhu D2-C, návrhy 
D2-A a D2-B jsou vedeny mimo tuto oblast. Napadenou formulaci „Komunikace odvede část dopravní 
zátěže z centra dotčených obcí…“ lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Text v položce 
„Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na následovné znění: 
„Komunikace odvede část dopravní zátěže z centra obcí dotčených hlukovou zátěží z dopravy (zejména obcí 
na nevyhovující silnici I/43), avšak nově se bude přimykat …“.
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V předmětné položce „Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ je dále uvedeno, že bude nutné odpovídajícímu 
protihlukovými opatřeními dodržet limity pro hlukovou zátěž - tvrzení, že budou porušeny limity hlučnosti 
je tedy nepravdivé.

K problematice údajného porušení limitů hlučnosti v prostoru Malhostovice – Drásov se podrobně vyjádřila 
Krajská Hygienická stanice (dále jen „KHS JmK“), jejíž stanovisko je citováno níže. Pořizovatel v této 
souvislosti zdůrazňuje, že nelze srovnávat hodnocení SEA (a obdobně HIA), které se odehrává ve strategické 
rovině, s hodnocením EIA, kde je posuzován již konkrétní záměr. Jestliže dokumentace EIA upozorní na 
nějaký problém, nelze z toho dovozovat, že záměr (tzn. v tomto případě trasa R43) nemůže být dále 
sledován. Musí však být navržena (v prováděcí dokumentaci pro navazující řízení) taková opatření, aby byly 
dodrženy podmínky stanovené v EIA, resp. v souhlasném stanovisku KHS JMK k dokumentaci záměru a jeho 
posudku.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 05.05.2011, uplatněného v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil. V tomto stanovisku dále 
uvádí: „V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné 
zdraví ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního 
plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování 
vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou
i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy 3 zákona
č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území.

K dané věci KHS JmK dále uvádí, že k záměru „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim-Svitávka“ vydala v rámci 
zveřejněné dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. „EIA“) vyjádření 
ze dne 28. 1. 2008 č. d. BK/4141/2008/HOK v č. j. 742/2008/BK/HOK a v rámci zveřejnění posudku vyjádření 
ze dne 20. 1. 2010 č. d. BM/2666/2010/HOK v č. j. 7961/2009/BM/HOK.

V předložené dokumentaci i posudku nebylo uvedeno (jak se tvrdí v námitce), že i při maximálním 
zahloubení trasy „německé“ varianty (v dokumentaci a posudku tzv. varianta 1) v prostoru Malhostovice-
Drásov budou porušeny limity hlučnosti. 

Konkrétně z dokumentace a následného posudku předmětného záměru vyplynulo, že v okolí km cca 19,500 –
20,500 vpravo a vlevo předmětná trasa R43 prochází mezi východním okrajem Drásova a západním okrajem 
Malhostovic a v tomto území přechází ze zářezu do násypu. Protihlukové stěny bude nutno situovat na 
hraně zářezu a v násypovém úseku pak na krajnici komunikace. Výpočet, který byl proveden pro výhledový 
rok 2035, signalizuje mírné překročení hygienických limitů hluku u okraje zástavby Malhostovic vpravo
i v situaci s PS (v = 4m), a proto se dále uvádí, že v dalším stupni PD bude optimalizován předběžný návrh 
protihlukových stěn na základě podrobného modelu území a rozsah protihlukových opatření bude třeba 
posílit (i výškově). Konkrétní stavebně technické řešení včetně účinných protihlukových opatření bude řešit 
až dokumentace stavby v navazujících řízeních podle stavebního zákona.

Proto KHS JmK vydala souhlasná vyjádření k dokumentaci záměru „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim-
Svitávka“ a k jeho posudku s podmínkami, v nichž mimo jiné požadovala zpracovat podrobnou hlukovou 
studii a návrh protihlukových opatření optimalizovat tak, aby byl zajištěn reálný předpoklad splnění 
minimálně hygienických limitů hluku dle platných předpisů pro chráněné venkovní prostory staveb
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a chráněné venkovní prostory, a to s ohledem na stávající i výhledový stav dle schválených územně 
plánovacích dokumentací. Tyto podmínky a další podmínky k ochraně veřejného zdraví jsou zakotveny ve 
stanovisku MŹP č. j. 106072/ENV/10 ze dne 21. 12. 2010. 

Hlučnost v předmětném prostoru Malhostovice – Drásov byla posouzena v dokumentaci Hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví, které je součástí „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“ (tzv. „SEA“), a to
v části hodnotící umístění variant záměru R43 úseku Kuřim – Černá Hora. 

Posouzení hlučnosti v rámci celé SEA pro obce Malhostovice a Drásov považuje KHS za dostatečné. SEA je 
součástí koncepčního dokumentu, který dává možnost umístění stavby v uvažovaném koridoru i z hlediska 
zajištění ochrany veřejného zdraví.

Postupné zpřesňování situování záměru bude prováděno v rámci zpracování dalších stupňů územně 
plánovacích dokumentací, kdy bude optimalizován návrh protihlukových opatření, která musí zajistit splnění 
zákonných hygienických limitů hluku.“

K bodu 38:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA. Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK -
viz článek (52) textové části návrhu ZÚR JMK.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. 

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Vlivy na ovzduší jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice
a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že hlediska 
znečištění ovzduší lze hodnotit riziko celkově jako nízké či přijatelné, a to ve všech variantách.

Koncepčním hlediskem se rozumí celkové pojetí v protikladu k pojetí dílčímu, lokálnímu, tedy vliv stavby 
jako celku v rámci širšího území, výsledné „vyvážení“ vlivů negativních (zde uváděné lokální zvýšení emisní 
zátěže v lokalitách, kde se trasa přibližuje obytné zástavbě) a pozitivních (snížení dopravní zátěže a s tím
i související emisní zátěže v některých obcích, zejména obcích při stávající nadměrně zatížené silnici I/43, 
kde vzhledem k dnešní blízkosti zástavby již mnohdy nelze realizovat technická opatření ke zlepšení 
situace).

Napadenou formulaci „Snížení emisní zátěže z dopravy v centrech dotčených obcí“ lze v této souvislosti 
považovat za nepřesnou. Text v položce „Ovzduší“na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na 
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následovné znění: „Snížení emisní zátěže z dopravy v centrech obcí dotčených touto zátěží (zejména obcí na 
nevyhovující silnici I/43)“.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 05.05.2011, uplatněného v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil. Ve stanovisku uvádí: 
„V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je 
také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona
č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 
tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR 
podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

K bodu 39:

Současný nevyhovující stav včetně aplikování veškerých možných konkrétních a účinných opatření
k nápravě řeší dle svých kompetencí jednotlivé orgány veřejné správy. Ochrana veřejného zdraví je dle § 82 
odst. 2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., v kompetenci KHS JMK. Z hlediska ochrany ovzduší 2. Návrh ZUR JMK 
vychází z programu zlepšení kvality ovzduší dle § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb., který musí být v souladu
s národním programem (§ 7 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.). Dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví“ (dále jen „HIA“), která je součástí dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ 
(dále jen „SEA“), obsahuje opatření, které plní koncepce ZÚR JMK ve vztahu k relevantním koncepcím a to:

a) na národní úrovni zejména pro naplňování referenčního cíle „zvyšovat kvalitu ovzduší cestou snižování 
emisí škodlivin a snižovat plochu území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší“ ze strategických 
dokumentů NEHAP (Akční plán zdraví a životního prostředí ČR)

b) SPŽP (Státní politika životního prostředí ČR) a Zdraví 2001 (Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“).

c) na krajské úrovni zejména pro naplňování relevantních opatření z „Integrovaného programu ke zlepšení 
kvality ovzduší Jihomoravského kraje“. 

Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného 
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rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. „Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“ je 
zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument
a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině. Vlastní 
vyhodnocení se zabývalo celkovým řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly 
zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. 
Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality ovzduší. V rámci posouzení suspendovaných částic byl 
zohledněn zákonem stanovený imisní limit PM10 i připravovaný imisní limit PM2,5.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

K problematice zpracování HIA Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (dále jen KHS) uvedla, že 
zákon č.258/2000 Sb., ani prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu, nespecifikují požadavky na 
zpracování HIA. Vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska vlivu na veřejné zdraví, tj. zpracování HIA bylo dohodnuto 
na základě jednání mezi KÚ JMK, KHS JMK a zpracovatelem ZÚR JMK, resp. zpracovatelem HIA k ZÚR. 
Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivu na veřejné zdraví
u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících 
řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, považuje KHS zpracování HIA za dostatečné. Je 
potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví.

Doklad o dodržení limitních hodnot může orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“) vyžadovat až
v následujících řízeních o umístění záměrů (EIA a další). Základním předpokladem souhlasu OOVZ s realizací 
záměru je pak průkaz o dodržení veškerých požadavků, které jsou stanoveny právními předpisy na úseku 
ochrany veřejného zdraví.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (včetně vlivů 
znečištění ovzduší) zabývali v podrobnosti příslušející ZÚR. Správnost hodnocení SEA a HIA zajišťuje 
skutečnost, že zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel 
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) 
stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

KHS ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 05.05.2011 uvedla:

„V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je 
také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona
č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 
tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR 
podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
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vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“

K bodu 40:

V rámci posuzování dokumentace EIA bylo prokázáno, že varianty „Německá“ a „Malhostovická“ jsou při 
realizaci všech navržených opatření únosné pro obyvatelstvo, životní prostředí i dopravní systém a byly tedy 
zpracovatelem EIA doporučeny k realizaci. Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 21.12.2010 podle § 10 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko
k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě 
„Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Německá“) při splnění podmínek 
uvedených v předmětném stanovisku. 

Koridor R43 je v úseku Kuřim – Černá Hora vymezen v šířce 600 m. Tato šířka je dostatečná, aby umožnila 
upřesnění v navazující územně plánovací dokumentaci (územním plánu) a umístění trasy v navazujících 
povolovacích řízeních se splněním podmínek uvedených v předmětném stanovisku Ministerstva životního
prostředí.

Přípustnost či nepřípustnost jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na životní prostředí vyhodnotila 
dokumentace SEA. Zjištěné vlivy na sledované složky životního prostředí jsou souhrnně prezentovány
v hodnotících tabulkách, které jsou uvedeny v příloze dokumentace. Ve vztahu k oblasti Zlobice je v položce 
„příroda a krajina“ u variant D2-A („Německá“) a D2-B („Malhostovická“) uvedeno „v blízkosti PP Zlobice 
(EVL Zlobice)“. Je však třeba mít na zřeteli, že hledisko vlivů záměru na přírodu a krajinu je jen jedním
z kritérií hodnocení výhodnosti varianty. Výsledná varianta je pak variantou, která se jeví jako 
nejpřijatelnější při zohlednění jak environmetálních kritérií (minimalizace negativních vlivů na veřejné 
zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz apod.), tak také dopravně-inženýrských a technicko-ekonomických 
kritérií (přepravní funkce, dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního 
významu se zohledněním obsluhy území atd.).

Tvrzení uvedené podatelem o nepřijatelnosti trasy R43 v „německé“ trase není pravdivé, vzhledem k tomu, 
že MŽP vydalo výše uvedené souhlasné stanovisko k záměru rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka 
ve variantě 2 (v ZÚR JMK odpovídající variantě „Malhostovická“) i ve variantě 1 (v ZÚR JMK odpovídající 
variantě „Německá“).

Z vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území NATURA 2000, které je součástí 2. Návrhu ZÚR JMK vyplývá, že 
předložená koncepce „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“ nemá významný negativní vliv na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti a to vzhledem k tomu, že neobsahuje záměry s významně 
negativním vlivem ani územní rezervy, které nejsou vymezeny v rozsahu, který zachová možnost řešení bez 
negativního vlivu nebo s nejmenším možným negativním vlivem na území Natura 2000, a pro které je 
nemožné přijmout potřebná kompenzační opatření.
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K bodu 41:

Tento bod se týká přírodní památky Krkatá Bába, která se nachází na k.ú. Lubě.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. 

K rychlostní silnici R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných 
záměrů“ dokumentace SEA (od str 186). Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK 
prověřeny všechny známé varianty, tedy i „známé alternativní trasy, které se PP Krkatá bába vyhýbají“. Ve 
2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla rychlostní silnice R43 řešena ve 2. 
úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách. V rámci hodnocení vlivů na přírodu a krajinu
v dokumentaci SEA nebyly přírodní památky včetně jmenované přírodní památky Krkatá Bába opomenuty. 
Konkrétně v kap. A.6.2 v části týkající se úseku Kuřim – Černá Hora se uvádí: „Realizace záměru je ve všech 
předložených variantách spojena s potenciálně významnými negativními vlivy ve vztahu k zájmům ochrany 
přírody a krajiny. Dotčeny budou skladebné části ÚSES - koridory ve všech variantách kříží regionální 
biokoridor. Koridor ve var. D2-A estakádou překračuje území PP Krkatá bába a je v kontaktu s PP Drásovský 
kopeček, PP Malhostovická pecka, PP Čtvrtky za Bořím. Koridor var. D2-B, D2-C a D2-D zasahuje do území PP 
Čtvrtky za Bořím. Koridory ve všech variantách vytváří územní podmínky pro vedení trasy mimo území 
uvedených ZCHÚ či pro minimalizaci vlivu na tato území.“

Rovněž na str. 6 přílohy 1.1 dokumentace SEA – Koridory a plochy dopravní infrastruktury je v položce 
„Příroda a krajina“ uveden jmenovitě „průchod PP Krkatá bába“.

Výstupy z hodnocení SEA byly promítnuty do návrhu ZÚR JMK - viz článek (52) textové části návrhu ZÚR 
JMK, kde je v rámci kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území uvedena mj. minimalizace 
negativních vlivů na přírodní hodnoty a krajinný ráz dotčeného území.

K historii trasování „německé dálnice“ Vídeň – Brno – Vratislav uvádíme následující informace (čerpáno
z publikace „Stavby, kterým doba nepřála“ - Ředitelství silnic a dálnic, 2006). „Původně se počítalo s tím, že 
hluboká údolí říčky Lubě a Hlubockého potoka překoná dálnice dvěma železobetonovými obloukovými 
mosty. V případě stavby mostů v této podobě by došlo k likvidaci přírodní památky Krkatá Bába. Proto 
přistoupil Ing. Dr. Lorenz k rozdělení dálnice do dvou samostatných těles. Osy samostatných těles byly od 
sebe vzdáleny cca 140 m, přírodní památka Krkatá bába by se nacházela mezi těmito tělesy. Tím by došlo
i k rozdělení mostů a byly by postaveny čtyři samostatné mosty. Po vypuknutí válečného konfliktu byl projekt 
mostů přehodnocen a konstrukce mostů změněna na mosty betonové s malým rozpětím oblouků obložených 
velkými kamennými kvádry. Jednalo se o poněkud archaické řešení. Při stavbě takovýchto mostů nebylo 
třeba velké množství oceli, která byla přednostně dodávána pro vojenské účely. Na jaře 1940 je rozhodnuto 
postavit prozatím pouze jedno ze samostatných dálničních těles a provoz po něm vést dočasně obousměrně. 
Stavební práce na stavbě dálnice probíhají až do počátku roku 1942, kdy byly k 30.4.1942 zastaveny.“

Přírodní památka Krkatá Bába byla v r. 2004 podrobena botanickému průzkumu vzhledem k tomu, 
že předmětem ochrany je lokalita s výskytem přírodních teplomilných společenstev. Při průzkumech byl 
kladen zvláštní zřetel na koridor vymezený pro plánovaný průchod rychlostní silnice R43 s jeho 
bezprostředním okolím a na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin v daném území. Plocha přírodní 
památky je přibližně ve své polovině rozdělena asi 50 m širokým koridorem, kde ve 40. letech 20. století 
probíhaly přípravné práce pro stavbu tzv. Německé dálnice. V tomto pruhu byl v minulosti vykácen lesní 
porost. V současné době je koridor stěží rozeznatelný. Na sledované ploše vymezené pro realizaci rychlostní 
silnice R43 a v jejím bezprostředním okolí nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin. V případě 
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průchodu rychlostní silnice přírodní památkou nebude přímo dotčena botanicky nejhodnotnější plocha, 
která se nachází v jižní části. Průchod rychlostní silnice bude veden na estakádě, proto by při výstavbě 
nemuselo dojít k narušení přírodní památky. Konkrétní poloha pilířů bude stanovena až při územním řízení. 
V rámci kompenzačních opatření by byly realizované biotechnické zásahy dle schváleného plánu péče
o chráněné území.

Z výše uvedeného vyplývá, že již v minulosti byly hledány možnosti, jak přírodní památku ochránit, resp. 
obejít, zároveň však také že vedení R43 v trase „německé dálnice“ ve vztahu k ochraně přírodní památky 
Krkatá bába je technicky řešitelné na soudobé úrovni tak, aby tato památka zůstala nedotčena.

K bodu 42:

Tvrzení, ze kterého vychází znění této námitky, vytrhává z kontextu hodnocení SEA jen dílčí hodnocení
k záměru R43 v úseku Kuřim - Černá Hora uvedené na str. 6 tabulkové přílohy 1.1 oddílu A. Účelově ovšem 
cituje jen první větu a zamlčuje následující větu, ze které je zřejmé že na str. 6 není uvedeno závěrečné 
komplexní hodnocení z hlediska všech posuzovaných složek životního prostředí, cit.: „Souhrnné 
vyhodnocení variantně vymezených koridorů je uvedeno v kap. 6 textové části a v tabulkové příloze 2.2 SEA 
dokumentace“. V kapitole 6 je podrobně popsáno hodnocení všech prověřovaných variant v předmětném 
úseku včetně souhrnného doporučení zpracovatele SEA, ve kterém zpracovatel konstatuje, že vzhledem
k protikladným hodnocením z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je při konečném výběru
z prověřovaných variant nezbytné zohlednit vedle environmentálních kritérií i dopravně - inženýrská
a technicko - ekonomická kritéria. Zpracovatel 2. Návrhu ZÚR JMK toto doporučení respektoval, jak je 
zřejmé z textové části Odůvodnění v části uvádějící informace k výběru výsledné varianty (str. 43)
v předmětném úseku R43. 

Není přitom pravda, že „nedoporučení“ některé varianty zpracovatelem SEA na základě méně příznivého 
vlivu na některou z dílčích složek životního prostředí vylučuje navrhnout tuto variantu jako variantu 
výslednou, pokud jsou jiná kritéria příznivá a žádný z dotčených orgánů chránících veřejné zájmy tuto 
variantu nevyloučil. Konstatování týkající se hlediska dotčených orgánů vychází z výsledků projednávání 2. 
Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona, kdy se žádný z orgánů nevyjádřil k projednávaným 
variantám R43 negativně s výjimkou MŽP, které označilo za nepřijatelnou z hlediska ochrany ovzduší 
variantu D2-C „Obchvatovou“ (která byla z tohoto důvodu následně z dalšího výběru vyloučena). 

Tvrzení, že zpracovatel SEA „ignoroval klíčové otázky týkající se hlučnosti a prašnosti a dokonce své 
negativní stanovisko vydal i po nepřípustné manipulaci s těmito aspekty“ je nedoloženým subjektivním 
názorem. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou 
stavebního zákona. Jmenovitě k R43 je souhrnné vyhodnocení variantně vymezených koridorů (včetně vlivů 
na obyvatelstvo a ovzduší) uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“ 
dokumentace SEA (pro předmětný úsek konkrétně od str. 198), a to včetně shrnutí výsledků Vyhodnocení 
vlivů na veřejné zdraví (HIA), mj. z hlediska znečištění ovzduší a hluku. Dále je hodnocení jednotlivých vlivů 
ke všem posuzovaným variantám (opět ve členění podle vymezených úseků R43) uvedeno v tabulkové 
příloze 2.2 SEA dokumentace“ a dílčí hodnocení k záměru R43 v úseku Kuřim - Černá Hora od str. 6 
tabulkové přílohy 1.1 oddílu A. V dokumentaci HIA, která je součástí dokumentace SEA, jsou vlivy na 
obyvatelstvo z hlediska znečištění a hlukové zátěže dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. 
„Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika“.

Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.
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Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

Návaznost jednotlivých úseků R43 mezi sebou a na síť silnic nižších tříd byla posuzována jako jedno z kritérií
a podmínek pro rozhodování, zohledňujících základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území, a to
z hledisek dopravně – inženýrských, garantovaných zpracováním této problematiky příslušnou 
autorizovanou osobou.

K napadené „nespecifické podpoře politickým orgánem Jihomoravským krajem“, která údajně nemá oporu 
ve stavebním zákoně, uvádíme, že dle § 7 odst. 2 stavebního zákona vydává ZÚR zastupitelstvo kraje (tedy 
orgán kraje), a to v samostatné působnosti. Návrh na vydání ZÚR s jejich odůvodněním předkládá 
zastupitelstvu kraje krajský úřad (§ 41 stavebního zákona). Je tedy zřejmá provázanost pořizování ZÚR jako 
výkonu státní správy, s následným vydáním ZÚR cestou samosprávného orgánu, a tedy že je třeba, aby 
pořizovatel ZÚR JMK jako „předkládající“ znal a v mezích právních předpisů a stanovisek dotčených orgánů 
zohledňoval vůli „politického orgánu“, neboť tento může případně ZÚR z důvodu „politického nesouhlasu“ 
nevydat. Zároveň však plyne z § 41 odst. 2 stavebního zákona zastupitelstvu kraje povinnost před vydáním 
ZÚR si ověřit, zda nejsou v rozporu s politikou územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů nebo
s výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem ministerstva.

„Nepravdivost“ dlouhodobé územní ochrany je subjektivním názorem podatele. Trasa byla v Územním 
plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace (dále jen „ÚPN VÚC BSRA“) jako 
nadřazené územně plánovací dokumentaci zakreslena a podle soudobých výkladů jako závazná uplatňována 
do územních plánů příslušných obcí jak jejich pořizovateli (vesměs okresními úřady a následně úřady obcí
s rozšířenou působností), tak nadřízenými orgány (ministerstvem pro místní rozvoj a krajským úřadem). 

Zároveň byla v územně plánovacích i jiných podkladech předmětná rychlostní silnice nejen ověřována
v trase odpovídající ÚPN VÚC BSRA či v subvariantách, ale byla rovněž studována možnost jiných reálných 
řešení. Jak zpracovatelé Územní prognózy Jihomoravského kraje včetně zpracovatele SEA dokumentace
a Generelu dopravy, tak zpracovatelé Vyhledávací studie vedení R43 Boskovickou brázdou dospěli
k podpoře realizace trasy rychlostní silnice R43 v úseku mezi Troubskem a Kuřimí přes Brno – Bystrc. Dle 
uvedených územně plánovacích podkladů bylo komplexně prověřeno vedení rychlostní silnice R43 a byla 
potvrzena trasa rychlostní silnice R43 vedená v trase „německé dálnice“ dle ÚPN VÚC BSRA.

Na faktu, že příslušná územní ochrana pro tuto trasu byla dlouhodobě zajišťována v územních plánech 
většiny trasou dotčených obcí a to i z pozice KrÚ JMK jako nadřízeného orgánu územního plánování, nic 
nemění ani současné rozsudky Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) rušící některé územní plány (např. 
územní plán města Brna) v části vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R43 na základě výkladu ke způsobu 
vymezení trasy R43 a tím i její závaznosti v ÚPN VÚC BSRA odlišného od výkladu platného v době pořizování 
těchto územních plánů.

Je však třeba mít na zřeteli, že „dlouhodobá územní ochrana“ trasy R43 ve variantě „Německé“ je jen 
jednou z „doplňujících“ položek uvedených v rámci odůvodnění jejího výběru, přičemž ve srovnání
s výsledky vyhodnocení variant dle aplikovaných kritérií a podmínek pro rozhodování a se stanovisky 
dotčených orgánů jde o argument spíše podpůrný, nikoliv však zásadní či rozhodující. 

K bodu 43:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
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prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešením území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví (a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů) ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní 
nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality 
ovzduší a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.

Správnost hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje 
skutečnost, že zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel 
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) 
stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

V dokumentaci „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „dokumentace HIA“), která je součástí 
dokumentace „2. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“. Vlivy na obyvatelstvo z hlediska 
hlukové zátěže jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice a charakterizace 
rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že z hlediska hlukové zátěže 
jsou varianty D2-A („Německá“) a D2-B (Malhostovická) příznivé.

V kap. 4.4.3. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora “ (str. 55) dokumentace HIA je uvedeno: 
„Hlukové zatížení je v hodnocené oblasti mapováno v okolí stávající trasy silnice I/43 a podél silnic druhé 
třídy II/377, II/379. Nejvýznamnější hlukovou zátěž oblasti představuje silnice I/43. Z navržených variant se
s oblastí zatíženou hlukem z rychlostní komunikace střetává přibližně polovina trasy návrhu D2-C, návrhy 
D2-A a D2-B jsou vedeny mimo tuto oblast. Napadenou formulaci „Komunikace odvede část dopravní 
zátěže z centra dotčených obcí…“ lze v této souvislosti považovat za nepřesnou. Text v položce 
„Obyvatelstvo (hluková zátěž)“ na str. 7 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na následovné znění: 
„Komunikace odvede část dopravní zátěže z centra obcí dotčených hlukovou zátěží z dopravy (zejména obcí 
na nevyhovující silnici I/43), avšak nově se bude přimykat …“.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 05.05.2011, uplatněného v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil. Ve stanovisku uvádí: 
„V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině. Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je 
také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona
č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 
tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR 
podléhají tomuto posuzování.
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Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a o 
jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů 
připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k 
závěrům posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 
zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodu 44:

V podání je v tomto bodě (zřejmě chybně) uvedena varianta D2–A (což je označení pro variantu 
„Německou“), dále se však hovoří o variantě „Malhostovické“ a též z uvedeného čísla strany 7 a z citace 
textu dovozujeme, že se bod vztahuje k variantě D2-B („Malhostovické“).

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů. Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně 
navrhovaných záměrů“ dokumentace SEA.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešením území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví (a z hlediska 
vztahu k opatřením pro dosažení těchto cílů) ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní 
nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality 
ovzduší a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn. že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

Závěry HIA byly zohledněny u konkrétních záměrů stanovením nutnosti eliminace potenciálních zdravotních 
rizik souvisejících s realizací.
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Hodnocení SEA a HIA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Vlivy na ovzduší jsou dle příslušných úseků vyhodnoceny v kap. 4.4. „Vyhodnocení expozice
a charakterizace rizika“ dokumentace HIA. Z porovnání variant v předmětném úseku vychází, že hlediska 
znečištění ovzduší lze hodnotit riziko celkově jako nízké či přijatelné, a to ve všech variantách.

Koncepčním hlediskem se rozumí celkové pojetí v protikladu k pojetí dílčímu, lokálnímu, tedy vliv stavby 
jako celku v rámci širšího území, výsledné „vyvážení“vlivů negativních (zde uváděné lokální zvýšení emisní 
zátěže v lokalitách, kde se trasa přibližuje obytné zástavbě) a pozitivních (snížení dopravní zátěže a s tím
i související emisní zátěže v některých obcích, zejména obcích při stávající nadměrně zatížené silnici I/43, 
kde vzhledem k dnešní blízkosti zástavby již mnohdy nelze realizovat technická opatření ke zlepšení 
situace).

Napadenou formulaci „Snížení emisní zátěže v zastavěných územích dotčených obcí“ lze v této souvislosti 
považovat za nepřesnou. Text v položce „Ovzduší“na str. 7 přílohy 1.1 dokumentace SEA bude upraven na 
následovné znění: „Snížení emisní zátěže z dopravy v zastavěných územích obcí dotčených touto zátěží 
(zejména obcí na nevyhovující silnici I/43)“.

Dle stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 05.05.2011, uplatněného v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK, tento dotčený orgán nesouhlasí s tím, že pochybil. Ve stanovisku uvádí: 
„V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a o 
jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.“
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K bodu 45:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, které ve 
všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu
a významnosti. Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své 
prostorové superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace 
předpokládaných vlivů.

Není pravda, že by zpracovatel SEA „zcela rezignoval na posouzení koridoru vymezeného v ZÚR“. Koridory 
dopravní infrastruktury, tedy konkrétně i variantní koridory pro silnici R43, jsou v dokumentaci SEA popsány
a vyhodnoceny zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“, dále např. v podatelem 
citované příloze 1.1 – Koridory a plochy dopravní infrastruktury a příloze 2.2. – Hodnocení variantně 
vymezených koridorů. Jak je popsáno v úvodu kapitoly A.6, „hodnocení vlivů na životní prostředí je 
metodicky založeno na hodnocení variant v míře podrobnosti dané měřítkem ZÚR. Míra podrobnosti 
hodnocení jednotlivých vlivů odpovídá míře podrobnosti, v jaké je konkrétní jev (záměr) v rámci ZÚR 
definován nebo vymezen“. Je zjevné, že rovněž uváděná opatření SEA, formulovaná na základě tohoto 
hodnocení, mohou odpovídat pouze uvedené podrobnosti. K úrovni posuzování vlivů na životní prostředí
vlivů na veřejné zdraví ve vazbě na jednotlivé fáze těchto procesů se vyjádřila podrobněji KHS JMK v níže 
citovaném stanovisku.

Hodnocení SEA (včetně správnosti hodnocení variant dle jednotlivých kritérií) zajišťuje zpracovatel 
dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

KHS JMK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 05.05.2011 uplatněném v rámci veřejného 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK uvedla, že „v rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo 
provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině.Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního 
zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, 
jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování 
vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou
i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
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v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodu 46:

Uvedený obrázek 17 je nazván „Umístění záměru – silnice R43 v úseku D1- Kuřim. Jedná se o schéma, 
zobrazující (jak je uvedeno v názvu) pouze umístění záměru v měřítku malé podrobnosti. Zároveň je z názvu 
obrázku zjevné, že se jedná o zobrazení úseku D1 – Kuřim. Podatelem napadený úsek označený D2-D je 
součásti jiného úseku, a to úseku Kuřim – Černá Hora.

Podstatnou skutečností je však především to, že hodnocení vlivů na životní prostředí (a stejně tak 
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví jako jeho součást) je metodicky založeno na hodnocení celého obsahu 
ZÚR, v míře podrobnosti dané měřítkem výkresové části ZÚR JMK (měřítko 1:100 000). 

Z uvedeného je zřejmé, že způsob zákresu napadeného úseku v předmětném obrázku je ve vztahu
k vlastnímu posuzování irelevantní.

K bodu 47:

K uvedené problematice zpracování dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „HIA“) ve 
vztahu k znečištění ovzduší se jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví vyjádřila Krajská hygienická 
stanice (dále jen „KHS JmK“). S námitkou, že je posouzení HIA zatíženo tak vážnou chybou, že je 
nepoužitelné a musí být přepracováno, KHS JmK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 
05.05.2011 nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Údaje o kvalitě ovzduší jsou uvedeny
v části 2.2.2. HIA včetně odkazů na zdroje dat. V HIA bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve 
strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, 
co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že 
předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 
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Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

K danému bodu námitky směřuje podmínka č. 2 stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze 
dne 20. 7. 2010 vydaného pod číslem jednacím 6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu
BM/33103/2010/odb_HOK, dle níž KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů a z přílohy č. 3 této části, tj. HIA.

Podmínka reflektovala na skutečnost, že HIA, mimo jiné pro lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice, 
doporučila, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů
a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel 
žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu měly být zohledněny v územní studii 
ve smyslu ustanovení § 30 stavebního zákona.“

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá dokumentace HIA, která je zpracována jako 
součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (dále jen „SEA“). Jedná se
o strategický dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině.

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Na str. 47, na kterou je podatelem odkazováno, se nachází obrázek a text, který se vztahuje k rychlostní 
silnici R43 v úseku D1 – Kuřim. Z podatelem jmenované oblasti „v mnoha obcích v pásu od Troubska, 
Ostopovic až po Holubice“ je tedy v této souvislosti její větší část irelevantní.

V dokumentaci HIA bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako lokalita s výraznou kumulací záměrů v území. Jak již bylo zmíněno ve stanovisku KHS, 
tato dokumentace doporučuje, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím 
všech záměrů a následně pak (v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví) návrh opatření k ochraně 
obyvatel žijících v této oblasti. Bližší informace k této problematice jsme uvedli výše k bodům 2, 3 a 6 
tohoto podání.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku 
ochrany veřejného zdraví. Podrobné hodnocení je možné (jak plyne i ze stanoviska KHS) až v procesu EIA
a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad 
nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má 
naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn. že by měla být 
upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

K bodu 48:

K uvedené problematice zpracování dokumentace „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ (dále jen „HIA“) ve 
vztahu k hlukovému zatížení se jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví vyjádřila Krajská hygienická 
stanice (dále jen „KHS JmK“). S námitkou, že je posouzení HIA zatíženo tak vážnou chybou, že je 
nepoužitelné a musí být přepracováno, KHS JmK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 
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05.05.2011 nesouhlasí. Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Údaje o stávající hlukové zátěži jsou 
uvedeny v části 2.2.4. HIA. V HIA bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

K danému bodu námitky směřuje podmínka č. 2 stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze 
dne 20. 7. 2010 vydaného pod číslem jednacím 6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu
BM/33103/2010/odb_HOK, dle níž KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů a z přílohy č. 3 této části, tj. HIA.

Podmínka reflektovala na skutečnost, že HIA, mimo jiné pro lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice 
doporučila, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů
a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel 
žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu měly být zohledněny v územní studii 
ve smyslu ustanovení § 30 stavebního zákona.“

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá dokumentace HIA, která je zpracována jako 
součást dokumentace „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (dále jen „SEA“). Jedná se
o strategický dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině.

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Správnost zpracování SEA potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, které podle 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, vydalo ke 2 . návrhu ZÚR JMK včetně zpracovaného 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko .č.j. 57971/ENV/11 ze dne 22.08.2011.

V kapitole 2.2.4 dokumentace HIA je uvedeno, že „… na území Jihomoravského kraje jsou hlukově 
nejzatíženější následující oblasti …“ (následuje výčet těchto oblastí), přičemž v rámci oblastí s hustotou 
zalidnění nad 10 obyvatel/ha je uvedeno mj. Brno – katastrální území Bosonohy – D1 a Troubsko – D1. 
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V dokumentaci HIA bylo území mezi obcemi Troubsko, Ostopovice a brněnskou městskou částí Bosonohy 
vyhodnoceno jako lokalita s výraznou kumulací záměrů v území. Jak již bylo zmíněno ve stanovisku KHS, 
tato dokumentace doporučuje, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím 
všech záměrů a následně pak (v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví) návrh opatření k ochraně 
obyvatel žijících v této oblasti. Bližší informace k této problematice jsme uvedli výše k bodům 2, 3 a 6 
tohoto podání.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku 
ochrany veřejného zdraví. Podrobné hodnocení je možné (jak plyne i ze stanoviska KHS) až v procesu EIA
a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad 
nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má 
naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být 
upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější.

K bodu 49:

Z uvedené formulace není jasné, v čem konkrétně by měl spočívat chybný přístup zpracovatele „Hodnocení 
vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“.

Hodnocení HIA, které se zabývá vlivem této územně plánovací dokumentace na obyvatelstvo – veřejné 
zdraví, je zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. Jedná se o strategický 
dokument, tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině. Při 
strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví
Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku 
ochrany veřejného zdraví. 

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

K „dělbě občanů na občany dvou kategorií“ citujeme z rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 6 Ao 
6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011, v němž tento orgán uvedl: „Nejvyšší správní soud se naopak v návaznosti na 
svou předchozí judikaturu nemůže ztotožnit s námitkou navrhovatelů, že napadené opatření obecné povahy 
porušuje rovný přístup k různým obyvatelům a že provádí nepřípustnou volbu, kdo bude plánovaným 
rozšířením letiště více poškozen a kdo méně. Tuto obecnou výtku Nejvyšší správní soud musí v souladu se 
svou judikaturou i s podstatou územního plánování odmítnout“. Analogicky lze tento přístup aplikovat na 
trasu rychlostní komunikace, která bude obdobně součástí ZÚR jako opatření obecné povahy. V rozsudku se 
dále uvádí: … v procesu územního plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za 
současné záruky dosavadních standardů života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu 
územního plánování dochází k vážení řady zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být 
rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před jinými při zachování právem předvídané proporcionality
a ochrany základních práv před svévolnými a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže
v rámci určitého území při zachování výše zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního 
zastupitelského orgánu územní samosprávy a vyjadřuje realizaci práva na samosprávu konkrétního 
územního celku.“

S námitkou, že je posouzení HIA zatíženo tak vážnou chybou, že je nepoužitelné a musí být přepracováno, 
KHS JmK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 05.05.2011 nesouhlasí. Toto stanovisko 
odůvodňuje následovně: „Problematikou stávající zátěže území se zabývají věcně a místně příslušnými 
orgány veřejné správy. V HIA bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve strategické rovině.
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Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

K bodu 50:

Vlivem ZÚR JMK na obyvatelstvo – veřejné zdraví se zabývá hodnocení HIA, které je zpracováno 
jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument, 
tj. hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve strategické rovině. Při strategickém 
hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Z hlediska ochrany 
veřejného zdraví nelze připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Hodnocení SEA a HIA zajišťuje zpracovatel dokumentace SEA, kterým je autorizovaná osoba a dokumentaci 
HIA zpracoval držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve 
smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany 
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

K bodům 51 a 52:

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celková 
koncepce řešení. 

Z hlediska prověření variant rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK prověřeny všechny známé varianty. 
K napadené variantě „Malhostovické“ uvádíme, že vznikla v rámci procesu EIA, který probíhal od r. 2006
k rychlostní silnici R43 v úseku Kuřim – Svitávka, a to původně pro trasu v poloze „německé dálnice“. Na 
základě zjišťovacího řízení byl proces EIA doplněn o další dvě varianty (z nichž jedna odpovídá právě trase 
„Malhostovické“), pro které byla zpracována v červenci 2007 vyhledávací studie a následně v prosinci 2007 
zveřejněna dokumentace EIA. Tento proces probíhal (jak je zřejmé i z časových údajů) bez přímé vazby 
na proces pořizování ZÚR JMK. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (k projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona) byla 
rychlostní silnice R43 řešena ve 2. úseku Kuřim – Černá Hora ve čtyřech variantách - variantě „Německá“ 
(D2-A), variantě „Malhostovická“ (D2-B), variantě „Obchvatová“ (D2-C) a variantě „Optimalizovaná MŽP“ 
(D2-D). Posouzení těchto variant z hlediska dopadů na životní prostředí bylo obsaženo ve „Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA), které zohlednilo závěry z „Hodnocení vlivů ZÚR JMK 
na veřejné zdraví (tzv. HIA). Při porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování 
zohledňující základní aspekty pilířů udržitelného rozvoje území (environmentální, sociální a ekonomický) 
zejména minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví, přírodní hodnoty a krajinný ráz, přepravní funkce, 
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dopravní účinnost navrhované varianty a návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním 
obsluhy území (zdrojová a cílová doprava).

Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů (projednání ZÚR dle § 37 stavebního zákona) byla 
vypuštěna varianta „Obchvatová“ (pro MŽP nepřijatelná z hlediska ochrany ovzduší). Zastupitelstvo 
Jihomoravského kraje bylo seznámeno s variantami a ve svém usnesení č. 1204/10/Z 20 ze dne 16.12.2010
doporučilo zvolit variantu „Německou“. Ve smyslu výše uvedeného byl zpracovatelem 2. Návrh ZÚR JMK 
upraven k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona, tj. varianta „Malhostovická“ není nadále 
sledována.

K bodu 55:

Tento bod se váže k otázce dopravní účinnosti trasy rychlostní silnice R43 v boskovické brázdě. 

Problém trasy R43 nespočívá v tranzitní dopravě, nýbrž v dopravě cílové a zdrojové, která v brněnské 
aglomeraci výrazně převažuje. Trasa v boskovické brázdě má nižší účinnost v samotné obsluze města Brna. 
Trasa R43 v poloze bystrcké nejlépe plní funkci nejen pro tranzitní dopravu, ale napomáhá
i rovnoměrnějšímu rozložení dopravy zdrojové a cílové do Brna, takže veškerá doprava ze severu (I/43), 
ze západu (II/385) a východu (II/379) pak není vedena do Brna jediným dopravním koridorem po stávající 
silnici I/43, ale trasa R43 umožňuje její rozdělení do dvou dopravních koridorů a zároveň je zajištěno
i odlehčení silnice I/42 VMO.

Počty vozidel uvedené podatelem jsou vytrženy z kontextu uváděných dokumentací a jejich interpretaci bez 
vazby na další obsah těchto materiálů lze považovat za účelovou.

Vliv trasy rychlostní silnice R43 na území města Brna a jeho okolí byl doložen materiálem zpracovaným 
firmou DOPING „Město Brno – kordon průzkumů IAD na vjezdech do města, 2004“ {včetně doplnění
o pentlogramy, 2005), který je jedním z podkladů vyjmenovaných v zadání ZÚR JMK. Tento materiál velmi 
podrobně pomocí směrových průzkumů IAD dokladoval celkovou dopravu na vjezdech do Brna a její 
rozdělení na tranzitní a zdrojovou a cílovou dopravu do Brna. Cca 80% dopravy na silnici I/43 přitom tvoří 
zdrojová a cílová doprava do Brna a jen cca 20% dopravy je dopravou tranzitní. i v následujících 
materiálech, které byly prozatím zpracovány, se vždy dochází k jednoznačnému závěru, že intenzita dopravy 
ze severu do Brna má narůstající tendenci a že i tzv. 80% zdrojové a cílové dopravy do Brna má významný 
negativní vliv na Velký městský okruh (VMO) - silnice I/42. Přitom VMO v městě Brně je budován především 
jako ochrana centra města před narůstající dopravou a tím i hlukem a imisemi. VMO v žádném případě není 
budováno pro potřeby tranzitní dopravy, má zajišťovat vnitroměstské dopravní vztahy mezi jednotlivými 
městskými částmi Brna. Poloha R43 v bystrcké stopě je z hlediska dopravního optimální polohou, neboť 
umožňuje zajistění dvou dopravních funkcí. R43 v poloze bystrcké umožňuje převést tranzitní dopravu 
od severu k jihu mimo VMO. V MÚK Troubsko pak dochází k dalšímu přerozdělení této tranzitní dopravy 
především ve směru jižním (jihozápadní tangenta) a dále západním a východním (D1). Zároveň trasa R43
v bystrcké stopě napomáhá výrazně lepšímu rozložení cílové a zdrojové dopravy v městě Brně, neboť 
umožní přímé zpřístupnění jednotlivých městských částí, aniž by nežádoucím způsobem zvyšovala intenzitu 
dopravy na VMO, což by v žádném případě neumožňovala trasa R43 v boskovické brázdě. Z trasy stávající 
silnice I/43 je možné výhodněji dosáhnout pouze cílů v severním segmentu města Brna s minimalizací 
zatížení VMO. Naopak nová trasa R43 v bystrcké stopě nabízí výhodnější dopravní obslužnost západní a jižní 
části města Brna opět bez nutnosti přitížení VMO. Budování trasy R43 v boskovické brázdě nepřináší 
dopravní efekt na VMO a tím tedy ani městu Brnu. Trasu R43 vedenou v boskovické brázdě by využila pouze 
část deklarované tranzitní dopravy. Pro cílovou a zdrojovou dopravu do města Brna znamená varianta 
boskovickou brázdou dopravní závlek cca o 10 km, a proto by byla využívána minimálně. Z dopravně –
inženýrského hlediska R43 v boskovické brázdě nesplňuje podmínky pro vybudování čtyřpruhové směrově 
rozdělené rychlostní silnice, nepředstavuje tak po stránce dopravního řešení srovnatelnou náhradu. R43
v boskovické stopě má však také velmi negativní vliv na dálnici D1 v úseku Ostrovačice – Troubsko, neboť 
tento úsek by byl právě přitížen peáží tranzitní dopravy, která by ze severu směřovala na jih a východ. Trasa
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R43 v bystrcké stopě v kombinaci s jihozápadní tangentou odstraňuje tuto nežádoucí peáž na D1 včetně 
dalšího zahlcování křižovatek D1×I/52 a D1×D2. Technické řešení průchodu R43 v bystrcké stopě (hloubený 
tunel) umožňuje i bezproblémově převedení tranzitní dopravy přes městskou část Bystrc.

V březnu 2006 zpracovala firma ADIAS, s.r.o. dopravně inženýrské posouzení, jako podpůrný materiál, který 
měl dokladovat tu skutečnost, že byly neustále nesprávně interpretovány výsledky a závěry vyhledávací 
studie „Boskovická brázda“ (HBH Projekt spol. s r.o., 2005). Dopravně inženýrské posouzení bylo 
zpracováno pro dvě varianty varianta Boskovickou brázdou (varianta 2) a bystrckou stopou (varianta 1). 

Intenzity dopravy na rychlostní silnici R43 v úseku dálnice D1 – Kuřim se podle modelu IAD budou 
pohybovat v roce 2030:

– ve Variantě 1 mezi 19 a 24 tisíci vozidel za 24 hodin (podle úseku)

– ve Variantě 2 mezi 11 a 13 tisíci vozidel za 24 hodin.

Toto dopravně inženýrské posouzení je součástí dokumentace EIA „Silnice I/43 Troubsko – Kuřim“. V obou 
případech se předpokládá, že po nové rychlostní silnici R43 pojede veškerá tranzitní doprava (vůči městu 
Brnu) a ta část cílové a zdrojové dopravy, pro kterou je jízda po příslušné variantě výhodnější. U nákladní 
dopravy se mimo to předpokládá, že organizačními opatřeními (dopravní značení) bude možno přesunout 
na rychlostní silnici i část dopravy, která by z hlediska „výhodnosti“ jela přes město. To se týká zejména 
Varianty 2. Účinnost těchto opatření je ovšem značně problematická a reálně hrozí, že část tranzitu bude 
využívat dobudovaný VMO - silnice I/42 k průjezdu městem, zatímco intenzity dopravy ve Variantě 2 na 
úseku Boskovickou brázdou budou tedy ještě nižší, což by vedlo k dalšímu nežádoucímu zvyšování intenzity 
dopravy na VMO. Rozdíl intenzit dopravy mezi variantami 1 a 2, který činí cca 11 tisíc vozidel za 24 hodin, by 
zůstal na stávajících trasách, tedy zejména na stávající silnici I/43 a následně v uliční síti města Brna.

V roce 2008 na základě objednávky Magistrátu města Brna byl firmou ADIAS s. r. o. zpracován model 
intenzit dopravy, který byl podkladem pro koncept nového územního plánu města Brna. Firma ADIAS s.r.o. 
spolupracovala s Brněnskými komunikacemi a.s., do jejichž kompetence spadá sledování nárůstu intenzit 
dopravy na území města Brna. Znovu byl proveden kordon dopravních průzkumů na vjezdech do města 
Brna a vytvořena matice přepravních vztahů pro oblast města Brna a jeho blízkého okolí. Tento materiál 
jednoznačně prokázal, že trasa R43 bystrckou stopou je pro ochranu města Brna nejúčinnější.

V roce 2009 na základě objednávky ŘSD ČR Správy Brno zpracovala firma CITYPLAN spol. s r.o. nové 
dopravně inženýrské posouzení R43 jako podklad pro novou dokumentaci EIA. Je třeba zdůraznit, 
že projektant využívá pro modelování jeden z nejmodernějších software PTV – VISION, tedy zcela odlišné 
metody než využívají firmy ADIAS s.r.o., DOPING nebo HBH Projekt spol. s r.o. Závěry tohoto materiálu 
znovu potvrdily, že pro město Brno je z hlediska dopravního nejvhodnější umístění R43 v bystrcké stopě.

Ministerstvo dopravy i Jihomoravský kraj dlouhodobě preferují plánovanou R43 v bystrcké variantě. 
Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k podaným námitkám a připomínkám uplatněným při veřejném 
projednání 2. Návrhu ZUR zn. 141/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 06.05.2011 uvedlo, že se ztotožňuje se 
stanoviskem zastupitelstva JMK a podporuje bystrckou variantu, jejíž výhodnost potvrdil dopravní model. 
Považuje ji za optimální výsledek srovnání variant. Trasa je prověřena dopravním modelem i porovnáním 
několika variant. Jsou plánována technická opatření pro minimalizaci dopadů na životní prostředí.

K bodu 56:

Institut nízkoemisních zón není součástí platné legislativy, ale je součástí teprve připravované legislativy
v oblasti ochrany ovzduší (§ 14 připravovaného zákona, zákon t.č. v Poslanecké sněmovně ČR). Obec bude 
moci (pokud došlo k překročení některého z imisních limitů) na svém území, nebo jeho části, stanovit 
vyhláškou zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel (dále jen „nízkoemisní zóna“) postupem 
podle tohoto připravovaného zákona o ochraně ovzduší. Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice lze 
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nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu anebo mimo 
zastavěné území téže nebo sousední obce existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy, po které 
je možné zajistit obdobné dopravní spojení. 

Připravovaná rychlostní silnice R43 je de facto využitelným obchvatem jádrového území a vnitřní 
komunikační sítě města Brna a je tedy využitelná pro uplatnění institutu nízkoemisní zóny ve městě Brně. 

Problém trasy R43 však nespočívá v tranzitní dopravě, nýbrž v dopravě cílové a zdrojové, která v brněnské 
aglomeraci výrazně převažuje. Trasa R43 v poloze bystrcké nejlépe plní funkci nejen pro tranzitní dopravu, 
ale napomáhá i rovnoměrnějšímu rozložení dopravy zdrojové a cílové do Brna, takže veškerá doprava ze 
severu (I/43), ze západu (II/385) a východu (II/379) pak není vedena do Brna jediným dopravním koridorem 
po stávající silnici I/43, ale trasa R43 umožňuje její rozdělení do dvou dopravních koridorů a zároveň je 
zajištěno i odlehčení silnice I/42 VMO. Přitom VMO v městě Brně je budován především jako ochrana 
centra města před narůstající dopravou a tím i hlukem a imisemi. VMO v žádném případě není budováno 
pro potřeby tranzitní dopravy, má zajišťovat vnitroměstské dopravní vztahy mezi jednotlivými městskými 
částmi Brna. Poloha R43 v bystrcké stopě je z hlediska dopravního optimální polohou, neboť umožňuje
zajistění dvou dopravních funkcí. R43 v poloze bystrcké umožňuje převést tranzitní dopravu od severu k jihu 
mimo VMO. V MÚK Troubsko pak dochází k dalšímu přerozdělení této tranzitní dopravy především 
ve směru jižním (jihozápadní tangenta) a dále západním a východním (D1). Zároveň trasa R43 v bystrcké 
stopě napomáhá výrazně lepšímu rozložení cílové a zdrojové dopravy v městě Brně, neboť umožní přímé 
zpřístupnění jednotlivých městských částí, aniž by nežádoucím způsobem zvyšovala intenzitu dopravy na 
VMO, což by v žádném případě neumožňovala trasa R43 v boskovické brázdě.

Budování trasy R43 v boskovické brázdě nepřináší dopravní efekt na VMO a tím tedy ani městu Brnu. Trasu
R43 vedenou v boskovické brázdě by využila pouze část tranzitní dopravy. Pro cílovou a zdrojovou dopravu 
do města Brna znamená varianta boskovickou brázdou dopravní závlek cca o 10 km, a proto by byla 
využívána minimálně. Z dopravně – inženýrského hlediska R43 v boskovické brázdě nesplňuje podmínky pro 
vybudování čtyřpruhové směrově rozdělené rychlostní silnice, nepředstavuje tak po stránce dopravního 
řešení srovnatelnou náhradu. R43 v boskovické stopě má však také velmi negativní vliv na dálnici D1
v úseku Ostrovačice – Troubsko, neboť tento úsek by byl právě přitížen peáží tranzitní dopravy, která by ze 
severu směřovala na jih a východ. Trasa R43 v bystrcké stopě v kombinaci s jihozápadní tangentou 
odstraňuje tuto nežádoucí peáž na D1 včetně dalšího zahlcování křižovatek D1×I/52 a D1×D2. Technické 
řešení průchodu R43 v bystrcké stopě (hloubený tunel) umožňuje i bezproblémově převedení tranzitní 
dopravy přes městskou část Bystrc.

K bodu 57:

Podatel správně uvádí, že se jedná především o zdrojovou a cílovou dopravu do Brna, tranzitní doprava je 
minimální. Trasa R43 v boskovické brázdě v žádném případě nepomůže zdrojové a cílové dopravě do Brna. 
Pokud by řidiči využívali trasu boskovickou brázdou (dopravní závlek pro zdrojovou a cílovou dopravu do 
Brna), pak by nadměrně zatěžovali dálnici D1 v úseku Ostrovačice – Kývalka - Brno-západ. Všem MČ města 
Brna ležícím v blízkosti dálnice D1 by se situace zhoršila (MČ Bosonohy, Troubsko, MČ Bohunice, MČ 
Komárov a MČ Brno střed). Realizací trasy R43 boskovickou brázdou by se tedy dopravní problém města 
Brna nevyřešil, naopak by některé MČ Brna byly daleko více zatíženy.

V březnu 2006 zpracovala firma ADIAS, s.r.o. dopravně inženýrské posouzení, jako podpůrný materiál, který 
měl dokladovat tu skutečnost, že byly neustále nesprávně interpretovány výsledky a závěry vyhledávací 
studie „Boskovická brázda“ (HBH Projekt spol. s r.o., 2005). Dopravně inženýrské posouzení bylo 
zpracováno pro dvě varianty varianta Boskovickou brázdou (varianta 2) a bystrckou stopou (varianta 1). 

Intenzity dopravy na rychlostní silnici R43 v úseku dálnice D1 – Kuřim se podle modelu IAD budou 
pohybovat v roce 2030:

– ve Variantě 1 mezi 19 a 24 tisíci vozidel za 24 hodin (podle úseku)
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– ve Variantě 2 mezi 11 a 13 tisíci vozidel za 24 hodin. 

Toto dopravně inženýrské posouzení je součástí dokumentace EIA „Silnice I/43 Troubsko – Kuřim“. V obou 
případech se předpokládá, že po nové rychlostní silnici R43 pojede veškerá tranzitní doprava (vůči městu 
Brnu) a ta část cílové a zdrojové dopravy, pro kterou je jízda po příslušné variantě výhodnější. 

V roce 2008 na základě objednávky Magistrátu města Brna byl firmou ADIAS s. r. o. zpracován model 
intenzit dopravy, který byl podkladem pro koncept nového územního plánu města Brna. Firma ADIAS s.r.o. 
spolupracovala s Brněnskými komunikacemi a.s., do jejichž kompetence spadá sledování nárůstu intenzit 
dopravy na území města Brna. Znovu byl proveden kordon dopravních průzkumů na vjezdech do města 
Brna a vytvořena matice přepravních vztahů pro oblast města Brna a jeho blízkého okolí. Tento materiál 
jednoznačně prokázal, že trasa R43 bystrckou stopou je pro ochranu města Brna nejúčinnější.

Umístění MÚK Bystrc v ZÚR JMK vycházelo z platného ÚPmB 1994 a pro její případné umístění byla v ZÚR 
ponechána dostatečně velká dopravní plocha. Pokud nový ÚPmB potvrdí potřebu této MÚK, ještě stále to 
neznamená, že tato MÚK bude realizována. O její realizaci bude rozhodnuto až na základě nové projektové 
dokumentace (pravděpodobně podrobná technická studie do zaměřeného území) R43 v úseku Troubsko –
Kuřim. Technická studie musí variantně vyhodnotit výškové vedení trasy jak v prostoru brněnské přehrady, 
tak i v prostoru připojení R43 na D1, dále musí vyhodnotit potřebu jednotlivých MÚK a pokud nebude 
prokázáno jejich dopravní opodstatnění, tak nebudou realizovány. Projektová dokumentace prověří výše 
uvedené a bude pak podkladem pro zpracování dokumentace EIA podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí. Vydáním stanoviska MŽP bude rozhodnuto o podmínkách umístění stavby.

Ke studii firmy DOPING uvádíme:

Firma DOPING zpracovala na základě objednávky ŘSD ČR „Kordon průzkumů IAD na vjezdech do Brna“. 
Průzkumy se uskutečnily v roce 2004 a na všech vjezdech do Brna byla zastavována vozidla s dotazem na 
řidiče odkud a kam jedou, jakou využívají trasu, případně za jakým účelem je cesta podniknuta. Z toho tedy 
vyplývá, že řidiči logicky využívali stávající trasu I/43 a nejvíce směřovali do oblastí Královo Pole, Brno-střed, 
Židenice, Zábrdovice a Horní Heršpice. Pokud by byla již realizována trasa R43, tak by došlo ke změně 
dopravního proudu, nelze tedy tento průzkum používat pro dokladování toho, že trasa R43 nebude 
využívána. Toto je chybné chápání dopravních průzkumů. Modelování dopravy na území Jihomoravského 
kraje vychází z jiných podkladů a nelze průzkumy zaměňovat s modelováním na výhledové silniční síti, které 
slouží především jako podklad pro ZÚR JMK.

K bodu 58:

Závěry dopravně inženýrského posouzení firmy ADIAS i studie firmy DOPING jsou popsány výše (viz body 55
a 57). Podatelem uváděné údaje jsou vytrženy z kontextu, nejsou odborného charakteru a dokládají 
nepochopení celé problematiky modelování.

Dopravně inženýrské posouzení zpracovala firma s dlouhodobými zkušenostmi s modelováním dopravy. 
Rozsah využití jednotlivých podkladů uvedených v Zadání ZÚR JMK (resp. i případných dalších podkladů) je 
na uvážení autorizovaných osob zpracovatele ZÚR JMK. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního zákona 
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

K bodu 59:

Tento bod se váže k otázce dopravní účinnosti trasy rychlostní silnice R43 v Boskovické brázdě, 

Uváděnou „kalibrovanou dopravní studii DHV (2010)“ nemá KrÚ JMK k dispozici a nebyla s ním 
projednána, rovněž nebyla projednána ani s MD. Z uvedeného bodu lze souhlasit pouze s tvrzením, že 
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žádné dopravní modelování není schopno a ani nemůže spolehlivě rozdělit dopravní proudy mezi dvě 
paralelní komunikace. Modelování dopravy samozřejmě ovlivňuje řada aspektů, které nelze v době 
zpracování definovat (vznik velkých průmyslových zón, satelitních center pro bydlení, časové hledisko, 
hledisko zpoplatnění apod.). Dle studie DOPING dominantní cíle dopravy od severu směrem k Brnu jsou
v oblastech Řečkovice, Královo Pole, Brno-střed, Židenice, Zábrdovice a Horní Heršpice, což vyplynulo
z podrobného dotazovacího průzkumu. Pokud by trasa R43 přes MČ Bystrc byla již vybudována, pak by byla 
využívána pro dopravu do Horních Heršpic, ale i pro jižní a východní oblast města Brna a pro dopravu do 
území jižně dálnice D1, případně pro oblast dálnice D2 (trasa je kratší a rychlejší) a výsledek dotazovacího 
průzkumu by se lišil. V současné době jsou pro dopravu do Brna využívány stávající silnice II/386, III/3846 a to 
především z důvodů nevyhovující kapacity stávající silnice I/43 v úseku Česká – Kuřim a lze proto 
předpokládat, že trasa R43 v bystrcké stopě by byla využívána.

Pokud byl součástí "kalibrované dopravní studii DHV (2010)" i směrový průzkum, jistě zhotovitel má i zjištěn 
podíl vozidel vybavených "dálniční známkou". Tvrzení, že "naprosto žádná část dopravy z Rozdrojovic, 
Jinačovic a Kníniček" nepřejde na zpoplatněnou R43 nepovažujeme za relevantní, neboť nepředpokládáme, 
že ve jmenovaných obcích neexistuje vozidlo s dálniční známkou. Zohledňování zpoplatnění komunikací
v modelu je vždy problematické, tak jen podotýkáme, že vzhledem k předpokládaným nákladům jižního 
obchvatu Kuřimi (přes 2 mld.), nelze vyloučit, že její případný investor by chtěl umořit část investic 
zpoplatněním. 

K bodu 60:

ZÚR JMK vymezují v bodu (83) textové části návrhu ZÚR JMK koridor D18 čtyřpruhové silnice I. třídy I/43 
Česká – Kuřim, čtyřpruh takto:

Vedení koridoru: Česká – MÚK Kuřim (MÚK s navrhovaným severním obchvatem Kuřimi–záměr D35)

Šířka koridoru: 200 m

Plocha MÚK: Podlesí, Kuřim - kružnice o poloměru 400 m

V grafické části je tento koridor vyznačen grafickou značkou pro koridor dopravní infrastruktury – silnice
i třídy (viz výkres I.2 „Výkres ploch a koridorů nadmístního významu včetně územního systému ekologické 
stability). Počet pruhů není v grafické části vzhledem k měřítku a relevantní podrobnosti ZÚR (vymezující 
pouze koridory) rozlišován, z textové části je čtyřpruhové uspořádání zřejmé.

ZÚR dle ustanovení § 36 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje a v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje a určují strategii pro jejich naplňování, tj. celkovou 
koncepci řešení. ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí 
umístění záměrů v měřítku 1:100 000. Územní plány následně zpřesňují vymezení záměrů obsažených
v ZÚR nad katastrální mapou včetně výčtu dotčených parcel. Předmětný záměr bude tedy následně 
upřesněn v rámci územního plánu Kuřimi a dalších dotčených obcí v podrobnějším měřítku.

Koridory pro umístění nových tras dopravní nebo technické infrastruktury vymezené v návrhu ZÚR jsou 
charakterizovány směrovým vedením osy koridoru a jeho šířkou, která může být v dílčích úsecích 
proměnlivá v závislosti na konkrétních územních podmínkách. Jak je uvedeno v kapitole C.4 textové části 
odůvodnění, plochy a koridory jednotlivých záměrů jsou vymezeny tak, že jejich součástí jsou všechny 
související stavby včetně budoucích ochranných pásem vyplývajících ze zákona a všechny mimoúrovňové
a úrovňové křižovatky, které svými plošnými nároky nepřesahují šíři vymezeného koridoru. Pokud tuto šíři 
překračují, jsou vymezeny jako samostatná plocha nebo koridor. 

V souvislosti s předmětným koridorem jsou takto vyznačeny plochy MÚK Podlesí a MÚK Kuřim, 
které následně umožní (v podrobnosti nepříslušející ZÚR) vyřešit konkrétní dopravní napojení oblast Kuřim 
– Podlesí a nových rozvojových oblastí města Kuřimi v podrobnější dokumentaci.
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Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/43 Česká – Kuřim, čtyřpruh jsou v bodě 
(84) textové části návrhu ZÚR JMK stanoveny požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní 
plánování, a to mj.:

- Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území.

- Zpřesnit a vymezit koridor silnice I/43 s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních 
vlivů na obytnou funkci a minimalizaci střetů s limity využití území.

- Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru silnice I/43 v ÚPD dotčených obcí.

K bodu 61:

ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů. Ve 2. 
Návrhu ZÚR JMK jsou v textové části (kap. D.1.1. „Silniční doprava“) uvedeny všechny navrhované 
mimoúrovňové křižovatky (dále jen MÚK), v grafické části je situování těchto křižovatek vyznačeno 
grafickou značkou ve výkrese I.2 „Výkres ploch a koridorů nadmístního významu včetně územního systému 
ekologické stability“, a to včetně těch, které svými plošnými nároky nepřesahují šíři vymezeného koridoru 
(tj. plocha vymezená pro křižovatku se „překrývá“ s plochou koridoru, avšak značka v příslušném místě 
křižovatku identifikuje). Křižovatky, které svými plošnými nároky přesahují šíři vymezeného koridoru, tento 
koridor silnice v daném místě „rozšiřují“ o odpovídající plochu (vesměs charakteru kružnice se středem
v příslušné křižovatce). Tvrzení o „skrývání“ křižovatek uvedené v tomto bodě je tedy nepravdivé. Zobrazení
křižovatek odpovídá svou podrobností měřítku ZÚR. Jako příklad popisu MÚK v textové části uvádíme MÚK 
Troubsko, ke které je v textu uvedeno v souvislosti s úsekem R43-1 „Plocha MÚK: Troubsko (D1 kolektorová
s MÚK Brno – západ) – obalová křivka dvou kružnic o poloměru 400 m“.

Co se týče posouzení v dokumentaci SEA, předmětem hodnocení zde jsou vymezené koridory záměrů. Tyto 
koridory pro umístění nových tras dopravní infrastruktury jsou charakterizovány směrovým vedením osy 
koridoru a jeho šířkou, která může být v dílčích úsecích proměnlivá v závislosti na konkrétních územních 
podmínkách (viz kap. A.6.1. „Metodický postup“). Součástí posuzovaných koridorů jsou i příslušné MÚK. 
Např. v kap. A.6.2 „Popis a hodnocení variantních návrhů“ je koridor R43 v úseku D1-A Troubsko (D1) –
Kuřim, varianta „Bystrcká“, popsán jako rychlostní čtyřpruhová silnice včetně překrytého úseku v dl. 
1,48km, MÚK a všech souvisejících staveb.

K posuzování v rámci HIA se vyjádřila jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická 
stanice (dále jen „KHS JmK“). KHS JmK ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, ze dne 05.05.2011 
nesouhlasí s částí námitky, že změna zatížení území dopravou související s mimoúrovňovými křižovatkami
s přivaděči musí být posouzena HIA . Toto stanovisko odůvodňuje následovně: „Žádný právní předpis 
nestanoví koncepce ani záměry, které musí být posouzeny metodou HIA. Obsah HIA je výsledkem 
vzneseného požadavku KHS JmK a následné dohody mezi KHS JmK, KÚ JmK a zpracovatelem ZÚR, resp. 
zpracovatelem HIA k ZÚR. KHS JmK tento požadavek vznesla s ohledem na ust. § 36 odst. 3 stavebního 
zákona, který stanoví, že ZÚR v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují tedy strategii pro jejich naplňování
a koordinují územně plánovací činnost obcí.“

K bodu 62:

ZÚR JMK v souladu se stavebním zákonem vymezují plochy a koridory pro budoucí umístění záměrů
v měřítku 1:100 000, ve kterém jednotlivé parcely nejsou zobrazitelné. Územní plán následně zpřesňuje 
vymezení záměrů obsažených v ZÚR nad katastrální mapou. Územně plánovací dokumentace obecně neřeší 
majetkoprávní vztahy.

Koridory pro umístění nových tras dopravní nebo technické infrastruktury vymezené v návrhu ZÚR jsou 
charakterizovány směrovým vedením osy koridoru a jeho šířkou, která může být v dílčích úsecích 
proměnlivá v závislosti na konkrétních územních podmínkách. Jak je uvedeno v kapitole C.4 textové části 
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odůvodnění, plochy a koridory jednotlivých záměrů jsou vymezeny tak, že jejich součástí jsou všechny 
související stavby včetně budoucích ochranných pásem vyplývajících ze zákona a všechny mimoúrovňové
a úrovňové křižovatky, které svými plošnými nároky nepřesahují šíři vymezeného koridoru. Pokud tuto šíři 
překračují, jsou vymezeny jako samostatná plocha nebo koridor. Šíře ploch a koridorů dopravní 
infrastruktury byly v průběhu zpracování ZÚR JMK úzce koordinovány se zástupci KrÚ JMK, odboru dopravy, 
se zástupci MD ČR a ŘSD ČR. 

Při zpřesňování záměrů obsažených v ZÚR v rámci územních plánů může po dohodě s příslušnými 
dotčenými orgány dojít ke zúžení koridoru vymezeného v ZÚR.

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byl koridor pro R43 prověřován ve variantách a po projednání s dotčenými orgány ve 
smyslu §37 stavebního zákona byla na základě vyhodnocení variant R43 v předmětném úseku z hlediska 
dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního 
prostředí doporučena jako výsledná varianta varianta „Bystrcká“. Informace o prověřovaných variantách 
zůstala zachována v textové části Odůvodnění.

K bodu 63:

Nejvyšší správní soud rozsudkem č. 8 Ao 5/2010-149 ze dne 24. února 2011 potvrdil oprávněnost uvedení 
varianty rychlostní silnice R43 směrem na Moravskou Třebovou v ZÚR Pardubického kraje. V rozsudku 
mimo jiné NSS uvedl cit.: „ Z textu PÚR 2008 jednoznačně nevyplývá, že by se vláda chtěla odchýlit od již 
dříve sledovaného koridoru… článek 121 PÚR 2008 stanovil úkol pouze pro MD, neupravoval však sám dvě 
varianty vedení koridoru R43, které by měly vliv na územní plánování… doplnění názvu „Svitavy“ do bodu 
121 PÚR 2008 je třeba interpretovat tak, že tu jde o úkol pro ústřední správní úřady (konkrétně pro MD), aby
v součinnosti s MŽP a oběma dotčenými kraji byly k prověření možnosti směrování koridoru na Svitavy 
(neboť směrování na Moravskou Třebovou bylo prověřeno již v minulosti a také se stalo součástí dřívější 
převzaté územně plánovací dokumentace) opatřeny relevantní územně plánovací podklady. Teprve kladným 
výsledkem takového prověření by vznikl podklad, který by při další aktualizaci PÚR již umožnil uložit 
konkrétní úkol orgánům územního plánování….“ 

V souvislosti s úkolem vyplývajícím z Politiky územního rozvoje ČR 2008, která ukládá MD v součinnosti
s MŽP a dotčenými kraji v čl (121) prověřit možnosti připojení R43 v prostoru Svitavy, zajistilo ŘSD
z pověření MD zpracování vyhledávací studie „Rychlostní silnice R43 Černá Hora (Svitávka) – Svitavy 
(Litomyšl) R35“, podrobně viz odůvodnění k bodu 65.

Nejvyšší správní soud se problematikou vedení R43 směrem na Svitavy zabýval a dospěl k závěru, 
že Pardubický kraj při pořizování ZÚR Pardubického kraje nepochybil. Z uvedeného vyplývá, že návrh 
vybrané varianty koridoru R43 v ZÚR JMK je plně v souladu se schválenou PÚR 2008 a současně 
koordinován s navazujícím úsekem v Pardubickém kraji dle vydaných ZÚR Pardubického kraje. 

K bodu 64:

Obecně k problematice dopadů na veřejné zdraví uvádíme, že účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, 
které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje
a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. 
„Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“ je zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK 
na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí 
se odehrává ve strategické rovině. Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení 
se nepracuje s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Vlastní vyhodnocení se 
zabývalo celkovým řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny
i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly 
zahrnuty i determinanty kvality ovzduší a determinanty hlukové zátěže. 
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Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, ve všech 
případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. 
Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové 
superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části dokumentace HIA jde o hodnocení nad rámec 
strategického posouzení. Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad 
expozice, charakterizace rizika atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které 
musí být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní 
řízení). 

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. K této fáze tj. územnímu a stavebnímu řízení směřuje citované stanovisko městského soudu, kdy 
stavební úřad nemůže rezignovat na povinnost chránit veřejné zájmy. Strategické hodnocení má naopak 
stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna 
ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější. Je nutné dodat, že základním 
předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

Jak uvádí ve svých stanoviscích KHS JMK pro posouzení je zásadní, že zpracovatel HIA ve svém závěru na 
základě hodnocení nevyloučil žádnou z posuzovaných variant, současně však upozornil na potenciální 
problémy související s ochranou veřejného zdraví.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dokumentace SEA včetně dokumentace HIA byly zpracovány v souladu se 
zákonem. 

K bodu 65:

V souvislosti s úkolem vyplývajícím z Politiky územního rozvoje ČR 2008, která ukládá MD v součinnosti
s MŽP a dotčenými kraji v čl. (121) prověřit možnosti připojení R43 v prostoru Svitavy, zajistilo ŘSD
z pověření MD zpracování vyhledávací studie „Rychlostní silnice R43 Černá Hora (Svitávka) – Svitavy 
(Litomyšl) R35“. Studie byla projednávána v období červen až srpen 2010 se zástupci MŽP, příslušných 
odborů Jihomoravského kraje, Pardubického kraje, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a s obcemi, 
kterých se dotýkalo vedení navrhovaných variant směrem na Svitavy. K výsledkům této studie se zástupci 
MŽP a MD na jednání dne 16.09.2010 dohodli, že vyhledávací studie prokazuje nevýhodnost navržené trasy
R43 ve směru na Svitavy a odsouhlasili, aby nadále byla sledována varianta vedená směrem k připojení na
R35 v prostoru Starého Města u Moravské Třebové. Bylo doporučeno řešení, které projednaly dotčené 
orgány MD a MŽP a jejich dohodu následně potvrdilo MMR souhlasem ke splnění úkolu PÚR ČR 2008. 

Na základě skutečností, které v době vydání stanoviska MŽP a MD ke 2. Návrhu ZÚR JMK nebyly známy a 
v souladu s dohodou mezi MD a MŽP ze dne 16.09.2010 doplnilo MD stanovisko ke 2. Návrhu ZÚR JMK 
podáním pod č.j. 631/2010-910-UPR/1-Ma ze dne 25.10.2010. Pořizovatel následně doplnil do vypořádání 
stanoviska MŽP informace o prověření záměru dle úkolu z PÚR ČR 2008 a dohodl s MŽP následující: „ V ZÚR 
JMK bude nadále sledována varianta „Německá“, v úseku R43-3 (Černá Hora – Svitávka) označená D3-A a 
v úseku R43-4 (Svitávka – hranice kraje) označená D4-A.“ Vypořádání stanoviska MŽP bylo dohodnuto dne 
24.01.2011.
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Ministerstvo dopravy ve svém vyjádření ze dne 25.10.2010 k výběru varianty R43 v úseku Svitávka – Velké 
Opatovice/Horní Smržov – hranice kraje uvedlo, že v souladu s úkolem z PÚR ČR 2008 byly na základě 
požadavku MŽP posouzeny a prověřeny varianty na Svitavy. Studie prokázala nevýhodnost varianty na 
Svitavy, poté MŽP odsouhlasilo další sledování varianty na Mor. Třebovou. 

Dle § 4 odst. 3 stavebního zákona mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat navazující stanoviska pouze 
na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se 
podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno. Vzhledem k tomu, že MD 
předmětnou studii projednávalo v období červen až srpen 2010 a výsledky studie byly známy v září 2010, 
lze považovat doplnění stanoviska MD ke 2. Návrhu ZÚR JMK podáním pod č.j. 631/2010-910-UPR/1-Ma ze 
dne 25.10.2010 za dostatečně odůvodněné. Bez závěrů, které vyplynuly ze studie, nebylo možné ze strany 
MD v době projednání 2. Návrhu ZÚR JMK dle §37 stavebního zákona (červen – červenec 2010) vydat 
stanovisko k výběru varianty předmětného úseku rychlostní silnice R43. 

K bodu 66:

Kompetence Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) jsou upraveny v zákoně č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zde je v § 43 písm. l) 
uvedeno cit.:„Ministerstvo životního prostředí uplatňuje stanovisko obsahující podmínky ochrany ovzduší 
podle § 17 odst. 1 písm. a) k PÚR a k ZÚR a povolení ke zvýšenému obsahu síry v kapalných palivech podle
§ 17 odst. 2 písm. h)“. Ve smyslu tohoto ustanovení bylo s MŽP dohodnuto, že Z hlediska ochrany ovzduší 
(§ 43 písm. l) zákona č. 86/2002 Sb.) jsou všechny varianty v úseku D1 – Kuřim, tj. D1-A „Bystrcká“, D1-B 
„Boskovická“,D1-C + alt. D1-C/Z, D1-C/J „Optimalizovaná MŽP“přijatelné. Ve 2. Návrhu ZÚR JMK (textová 
část I.) jsou podmínky ochrany ovzduší u předmětných záměrů obsaženy v „Kriteriích a podmínkách pro 
rozhodování o změnách v území“, případně v „Úkolech pro územní plánování“.

K bodu 67:

Kompetence Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) jsou upraveny v zákoně č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zde je v § 43 písm. l) 
uvedeno cit.:„Ministerstvo životního prostředí uplatňuje stanovisko obsahující podmínky ochrany ovzduší 
podle § 17 odst. 1 písm. a) k PÚR a k ZÚR a povolení ke zvýšenému obsahu síry v kapalných palivech podle
§ 17 odst. 2 písm. h)“. Ve smyslu tohoto ustanovení bylo s MŽP dohodnuto, že z hlediska ochrany ovzduší 
(§ 43 písm. l) zákona č. 86/2002 Sb.) jsou obě varianty tj. D4-A „Německá“ i D4-B „Diplomová práce -
východní“ přijatelné s odůvodněním, že uváděná upozornění se týkají dopravně – inženýrských a technicko 
– ekonomických kritérií v kompetenci Ministerstva dopravy a nejedná se tedy o požadavky z hlediska 
ochrany ovzduší. 

K bodu 68:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění námitky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, 
ze dne 05.05.2011, ve kterém uvádí:

„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity

Odůvodnění nesouhlasného stanoviska k bodu námitky:

Problematika stávající hlukové zátěže je řešena věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného 
zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb. 
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KHS JmK s odkazem na údajnou rezignaci na navrhovaný stav konstatuje, že v návaznosti na stávající stupeň 
poznání nelze v současné době předjímat možnosti stavebně – technických, resp. technologických řešení 
konkrétních záměrů, nelze předjímat úroveň provozních parametrů dopravních prostředků, případně jiných 
parametrů disponibilních v době realizace záměrů. 

ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává ve 
strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení vlivů na veřejné zdraví je možné, jak je uvedeno dále, až
v navazujících řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru.

Proto se také při strategickém hodnocení nepracuje s hygienickými limity hluku, ale s prokázanými vlivy 
hluku na veřejné zdraví jako je rušení spánku v noci, kardiovaskulární riziko atd. 

Účelem ZÚR bylo navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje vlivy územního rozvoje na životní prostředí
a stanoví přijatelné alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a o 
jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

Současně KHS JmK odkazuje na podmínku č. 2 stanovenou v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze 
dne 20. 7. 2010 vydaného pod číslem jednacím 6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu
BM/33103/2010/odb_HOK, dle níž KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na 
udržitelný rozvoj území a z přílohy č. 3 této části, tj. Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje na veřejné zdraví.
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Citovaná podmínka směřuje k naplnění závěrů a doporučení vyplývajících z 2. Vyhodnocení vlivů Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území a z přílohy č. 3 této části, tj. HIA, kde se 
mimo jiné uvádí:

1. „Problematika potenciální zátěže pro obyvatelstvo ze smíšených výrobních zón PZ1 Brno, PZ2 Brno, PZ3 
(Šlapanice) je diskutována v oddíle D3.1 textové části 2. návrhu ZÚR JMK s tím, že jsou stanoveny 
požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování, a to:

1.1. zpřesnit a vymezit plochy smíšené výrobní s ohledem na ochranu negativních vlivů na obytná
a rekreační území a minimalizaci střetů s limity využití území, 

1.2. u ploch smíšených výrobních, které mohou být spojeny s produkcí emisí látek znečišťujících ovzduší,
s hlučností z výroby nebo s nárůstem objemů nákladní dopravy (imisní a hluková zátěž obyvatel), je 
nutné předcházet důslednou aplikací kritérií ochrany veřejného zdraví v rámci schvalovacích 
procesů k příslušným záměrům (EIA, územní řízení). Záměry jsou přípustné pouze za podmínky, že 
nedojde k nepřijatelnému zvýšení imisní a hlukové zátěže obyvatel.

2. V části 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, kapitola A.7 Popis opatření 
pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných 
vlivů na životní prostředí, jsou pro problematické zóny konkretizována „projektová opatření – společná“ 
tak, že podmínkou realizace záměrů ploch smíšených výrobních je realizace opatření k ochraně 
obytného prostředí a minimalizace negativních vlivů na obyvatelstvo. Toto opatření je navrhováno
v návaznosti na fakt, že v části A.5.9 Souhrnné hodnocení vlivu záměrů na složky životního prostředí jsou 
plochy smíšené výrobní hodnoceny z hlediska vlivů na ovzduší i vlivů na obyvatelstvo jako mírně 
negativní (z důvodu nárůstu intenzity dopravy a tím hlukové zátěže v dané oblasti), z hlediska vlivu na 
povrchové a podzemní vody je hodnocení negativní.

3. Pro lokalitu Šlapanicka (kumulace záměrů D8, D12, D43, D62 a PZ3) HIA doporučuje, aby byla 
vypracována podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak –
v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této 
oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu měly být zohledněny v územní studii ve smyslu 
ust. § 30 stavebního zákona.

4. V lokalitě Bosonohy – Troubsko – Ostopovice dochází ke střetu 3 záměrů, a to záměr D1-A (úsek R43-1, 
varianta „Bystrcká“), záměr D8 (dálnice D1 Kývalka – Holubice, rozšíření na 6ti-pruh včetně nových 
mimoúrovňových křižovatek) a záměr D10-A (jihozápadní tangenta, varianta „Modřická“) resp. D10-B 
(jihozápadní tangenta, varianta „Želešická“). V prostoru mezi zástavbou uvedených sídel má být 
vybudována mimoúrovňová křižovatka, kterou má dle dostupných údajů projíždět více než 100 tisíc 
vozidel denně. 

Pro tuto lokalitu HIA rovněž doporučuje, aby byla vypracována podrobná akustická a rozptylová studie 
se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh 
opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti s tím, že by výstupy z tohoto rezortního podkladu měly 
být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona.

5. Současně stanovují ZÚR JMK v textové části 2. návrhu (kapitola H.) požadavky nadmístního významu na 
koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí s tím, že 
jako úkol pro územní plánování ukládají územně koordinovat, upřesnit a vymezit mj. předmětné 
koridory v obcích Brno, Troubsko, Ostopovice.

Požadavek na „Vymezení koridorů s identifikovaným rizikem možného vlivu na obytnou zástavbu 
zpřesnit v rámci zpracování navazující územně plánovací dokumentace s cílem minimalizace vlivů na 
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kvalitu obytného prostředí dotčených sídel“ je rovněž jedním z prostorových opatření navrhovaných
v části A.7 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.

Dle § 43 stavebního zákona územní plán mj. vymezí plochy a koridory, stanoví podmínky pro využití 
těchto ploch a v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu se zásadami územního rozvoje a s politikou územního rozvoje. Z výše uvedeného lze 
dovodit, že při respektování požadavku na koordinaci územně plánovací činnosti obcí je reálný 
předpoklad pro zajištění minimalizace negativních vlivů souvisejících s umístěním výše uvedených 
záměrů v předmětném území.“

Z odůvodnění stanoviska KHS JmK k 2. Návrhu ZÚR ze dne 20. 7. 2010 vyplývá, že vzhledem k tomu, že dle 
závěrů HIA dostupné podklady neumožnily v době zpracování souhrnnou zátěž přesně kvantifikovat, 
požadovala KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje respektovat závěry
a doporučení stanovená ve 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelné území a v příloze HIA s tím, že zcela 
reálně lze předpokládat, že po vydání ZÚR JMK, které vymezí koridory a plochy konkrétních záměrů, bude 
zahájeno jejich upřesnění v navazujících územně plánovacích dokumentacích a při předrealizační 
(projektové) přípravě záměrů, čímž bude na základě predikovaného řešení umožněno zpracování v HIA 
doporučené podrobné rozptylové a hlukové studie a následné prověření řešení vybraných problémů územní 
studií.

Současně KHS JmK odkazuje na úkoly pro územní plánování, případně kriteria a podmínky pro rozhodování
o změnách v území stanovené pro předmětné záměry v části D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů 
vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, 
včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv 2. Návrhu ZÚR JMK.

Pro úplnost KHS JmK uvádí, že indikátor je ukazatel, který charakterizuje určitý stav v daném území a jeho 
účelem je deklarovat, jak hodnocená koncepce působí např. na zdraví populace. Účinný indikátor musí být 
relevantní, jednoduchý pro pochopení, důvěryhodný a dostupný.

V části námitky vztahující se k prokazatelnému dodržení hygienických limitů hluku ze strany pořizovatele 
ZÚR KHS JmK odkazuje na ustanovení § 19 odst. 3 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, z něhož vyplývá, že při měření nebo výpočtu hluku a vibrací se uvádějí 
nejistoty odpovídající metodě měření nebo výpočtu; ty musejí být uplatněny při hodnocení naměřených nebo 
vypočtených hodnot. 

KHS JmK dále odkazuje na sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 7. 11. 2008, 
č.j. 40874/2008-Ovz-32.1-7.11.08, z něhož vyplývá, že ustanovení § 19 odst. 3 nařízení vlády č. 148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se neaplikuje u výpočtových akustických 
studiích, které obsahují výpočet očekávaných hodnot zvolených hlukových ukazatelů (např. ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A) a další skutečnosti rozhodující o předpokládané (očekávané) hlukové zátěži 
exponovaných osob v chráněném prostoru definovaném v ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.
s tím, že problematiku akustických studií, včetně otázek nejistoty výpočtu a hodnocení výsledných 
vypočtených hodnot, je třeba zcela oddělovat od problematiky měření hluku a hodnocení naměřených 
hodnot.“

K bodu 69:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění námitky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, 
ze dne 05.05.2011, ve kterém uvádí:
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„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity.

Odůvodnění stanoviska k bodu námitky: 

Uvedená citace ze strany č. 9 stanoviska KHS JmK k 2. Návrhu ZÚR JMK uplatněného dne 20. 7. 2010 je 
jedním z doslovně citovaných závěrů části 2. Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje na udržitelný rozvoj území, oddíl A., příloha č. 3. – Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje na veřejné zdraví (zpracované společností ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., 
Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, IČ 27181278).

K dané věci směřuje podmínka č. 2 stanovená v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního zákona ve 
výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu ZÚR, dle níž KHS JmK v rámci územně plánovací činnosti 
Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona
č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení vlivů a z přílohy č. 3 této části, 
tj. Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na veřejné zdraví. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že KHS JmK nerezignovala na řešení problémů a bude se problematikou zabývat
v navazujících řízeních s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, 
jaká bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době 
projednávání realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických 
řešení konkrétních záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto 
důvodů nelze ani předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná 
opatření, budou splněny požadavky související s ochranou veřejného zdraví.

Pro úplnost tohoto odůvodnění KHS JmK odkazuje na ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož 
zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 
plánovací činnost obcí a § 36 odst. 5 stavebního zákona, z něhož vyplývá, že zásady územního rozvoje jsou 
závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace, týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
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Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodu 70:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění námitky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, 
ze dne 05.05.2011, ve kterém uvádí:

„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity.

Odůvodnění stanoviska k bodu námitky: 

Uvedená citace je částí odůvodnění podmínky č. 2 stanovené v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 20.7.2010, dle níž KHS JmK
v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a 
§ 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení 
vlivů a z přílohy č. 3 této části, tj. Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na veřejné 
zdraví. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že KHS JmK nerezignovala na řešení problémů a bude se problematikou zabývat
v navazujících řízeních s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, 
jaká bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době 
realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto důvodů nelze ani 
předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná opatření, splněny 
požadavky související s ochranou veřejného zdraví.

Pro úplnost tohoto odůvodnění KHS JmK odkazuje na ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož 
zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 
plánovací činnost obcí, a § 36 odst. 5 stavebního zákona, z něhož vyplývá, že zásady územního rozvoje jsou 
závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 
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Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a o 
jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodu 71:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění námitky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, 
ze dne 05.05.2011, ve kterém uvádí:

„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity.

Odůvodnění stanoviska k bodu námitky:

Uvedená citace je částí odůvodnění podmínky č. 2 stanovené v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 20. 7. 2010, dle níž KHS JmK
v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a 
§ 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení 
vlivů a z přílohy č. 3 této části, tj. Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na veřejné 
zdraví. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že KHS JmK nerezignovala na řešení problémů a bude se problematikou zabývat
v navazujících řízeních s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, 
jaká bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době 
realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto důvodů nelze ani 
předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná protihluková opatření, 
budou splněny požadavky na ochranu veřejného zdraví.

Pro úplnost tohoto odůvodnění KHS JmK odkazuje na ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož 
zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 
plánovací činnost obcí a § 36 odst. 5 stavebního zákona, z něhož vyplývá, že zásady územního rozvoje jsou 
závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
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Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

K bodu 72:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění námitky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, 
ze dne 05.05.2011, ve kterém uvádí:

„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity

Odůvodnění stanoviska k bodu námitky:

Uvedená citace je částí odůvodnění podmínky č. 2 stanovené v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního 
zákona ve výrokové části stanoviska KHS JmK ke 2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 20. 7. 2010, dle níž KHS JmK
v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a 
§ 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat závěry a doporučení vyplývající z 2. Vyhodnocení 
vlivů a z přílohy č. 3 této části, tj. Hodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na veřejné 
zdraví. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že KHS JmK nerezignovala na řešení problémů a bude se problematikou zabývat
v navazujících řízeních s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze v současné době předjímat, 
jaká bude úroveň hlukové zátěže a kvality ovzduší jako významných determinant vlivů na zdraví v době 
realizace záměrů, nelze předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměrů. Z těchto důvodů nelze ani 
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předjímat, za jakých podmínek respektujících technické, organizační, případně jiná protihluková opatření, 
budou respektovány požadavky na ochranu veřejného zdraví.

Pro úplnost tohoto odůvodnění KHS JmK odkazuje na ustanovení § 36 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož 
zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 
plánovací činnost obcí a § 36 odst. 5 stavebního zákona, z něhož vyplývá, že zásady územního rozvoje jsou 
závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. Ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí, z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti 
územního plánování, tzn. ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. možností kumulace 
záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

K části bodu námitky zabývající se problematikou „minimalizace škodlivého vlivu“ a „splněním zákonných 
limitů“ KHS JmK opakovaně uvádí, že z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace 
záměrů připustit nesplnění požadavků právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

KHS JmK upřesňuje, že v předmětném odůvodnění není uvedeno, že existuje „reálný předpoklad pro zajištění
negativních vlivu souvisejících s umístěním výše uvedený záměrů v předmětném území“, ale je doslovně 
uvedeno, že:

„Dle § 43 stavebního zákona územní plán mj. vymezí plochy a koridory, stanoví podmínky pro využití 
těchto ploch a v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu se zásadami územního rozvoje a s politikou územního rozvoje. Z výše uvedeného lze 
dovodit, že při respektování požadavku na koordinaci územně plánovací činnosti obcí je reálný 
předpoklad pro zajištění minimalizace negativních vlivů souvisejících s umístěním výše uvedených záměrů
v předmětném území.“
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K bodu 73:

Tento bod se týká obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice, které tento dotčený orgán uplatnil při 
projednávání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 37 stavebního zákona.

KHS na podanou námitku (resp. odůvodnění námitky) reaguje ve svém stanovisku č.j. KHSJM 19290/2011, 
ze dne 05.05.2011, ve kterém uvádí:

„KHS JmK nesouhlasí s námitkou, že rezignovala na řešení „problémů s hygienickými limity.“

Odůvodnění stanoviska k bodu námitky:

Předmětný text je součástí odůvodnění požadavků uvedených ve výrokové části stanoviska KHS JmK ze dne 
20.07.2010 vydaného pod číslem jednacím 6726/2009/BM/odb_HOK a číslem dokumentu
BM/33103/2010/odb_HOK. 

Z textu je zřejmé, že 2. Návrh ZÚR JMK posuzovala KHS JmK s ohledem na nejistoty v hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví deklarované v kapitole 4.5. související části 2. Vyhodnocení vlivů, oddíl A. a jeho příloha č. 3. –
Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (zpracované společností ATEM – Ateliér ekologických modelů, 
s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, IČ 27181278), nicméně ze strany KHS JmK nebyl uveden 
jednoznačný odkaz, což tímto KHS JmK doplňuje.

Pro jednoznačnost KHS JmK uvádí, že nebylo reflektováno na ustanovení § 19 odst. 3 nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, z něho vyplývá, že při měření nebo 
výpočtu hluku a vibrací se uvádějí nejistoty odpovídající metodě měření nebo výpočtu; ty musejí být 
uplatněny při hodnocení naměřených nebo vypočtených hodnot. 

Pro úplnost odůvodnění KHS JmK odkazuje na sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 7. 
11. 2008 pod č.j. 40874/2008-Ovz-32.1-7.11.08, z něhož mj. vyplývá, že ustanovení § 19 odst. 3 nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se neaplikuje
u výpočtových akustických studiích, které obsahují výpočet očekávaných hodnot zvolených hlukových 
ukazatelů (např. ekvivalentní hladiny akustického tlaku A) a další skutečnosti rozhodující o předpokládané 
(očekávané) hlukové zátěži exponovaných osob v chráněném prostoru definovaném v ustanovení § 30 odst. 
3 zákona č. 258/2000 Sb. s tím, že problematiku akustických studií, včetně otázek nejistoty výpočtu
a hodnocení výsledných vypočtených hodnot, je třeba zcela oddělovat od problematiky měření hluku
a hodnocení naměřených hodnot.

Z výše uvedeného je nutno dovodit, že se výše citované ustanovení § 19 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
neuplatní ani v rámci strategického posuzování.“

K bodům 74 - 77:

Tyto body jsou směřovány do oblasti vlivů na veřejné zdraví, které jsou v působnosti orgánů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví, konkrétně pak vůči zájmům Ministerstva zdravotnictví. Tento orgán v úvodu 
svého stanoviska č.j. 58012/2011-1/OVZ-30.0 ze dne 16.8.2011 specifikoval zmocnění dotčeného orgánu,
a to následujícím způsobem: 

„V oblasti ochrany veřejného zdraví je dotčeným orgánem krajská hygienická stanice. 

Uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci, v daném případě k Zásadám územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“), náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 
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Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. 

Ministerstvo zdravotnictví dle ustanovení § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, řídí a kontroluje krajské 
hygienické stanice.“

K problematice uvedené v jednotlivých bodech podání dále Ministerstvo zdravotnictví ve výše uvedeném 
stanovisku uvádí:

 K bodu 74:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.

Odůvodnění:

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.07. 2010, č.j. 4290/2010-OVZ-30.0 (dále jen „stanovisko 
MZ“), bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona, s tím, že v daném případě uplatňování 
stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 
Sb., Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně Dále jen KHS JMK). Druhá věta
výrokové části stanoviska MZ byla zapracována ve smyslu ustanovení § 80 odst. 1 písm. b) zákona
č. 258/2000 Sb. 

Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně (dále jen „KHS JMK“) svým stanoviskem podpořilo stanovisko KHS JMK. V odůvodnění svého 
stanoviska Ministerstvo zdravotnictví uvádí skutečnosti uvedené v závěrech „Vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj“ a zejména z kapitoly „Hodnocení na veřejné zdraví“, protože hodnocení zdravotních rizik 
je v kompetenci resortu ministerstva zdravotnictví. 

Ministerstvu zdravotnictví nepřísluší hodnotit znečištění ovzduší z hlediska zákonných limitů. Ministerstvo 
zdravotnictví konstatuje fakt, že úroveň znečištění Jižní Moravy s porovnáním s ostatními oblastmi v ČR je 
dobrá. Je samozřejmé, že se v kraji nachází lokality, kde situace není dobrá. Toto konstatování vychází ze 
statistických ročenek Ministerstva pro životní prostředí. 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví podotýká, že lze důvodně předpokládat, že
v době realizace konkrétních záměrů bude úroveň zátěže odlišná od úrovně v době zpracování „Hodnocení 
vlivů na veřejné zdraví“, které bylo provedeno v rámci zpracování ZÚR JMK (příloha oddílu A ve Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, zpracovaná společností ATEM – Ateliér ekologických modelů, 
s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, IČ 27181278), a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že ZÚR dle ust.
§ 36 odst. 1 stavebního zákona stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání 
území kraje a dle ust. § 36 odst. 3 stavebního zákona v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují
a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich 
naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. 

Zásadní je fakt, že účelem ZÚR JMK, jako krajské koncepce, je navrhnout koncepční řešení, 
které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje
a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a stanovuje alternativy naplňující cíle 
zásad územního rozvoje. Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (dále jen „HIA“) je zpracováno jako 
součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí. V případě ZÚR JMK se jedná o strategický 
dokument kraje (koncepci), tj. i hodnocení vlivů na veřejné zdraví se odehrává ve strategické rovině. Je 
potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje s hygienickými limity, 
ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Vlastní vyhodnocení se zabývalo celkovým řešení území z pohledu 
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cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější 
faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly zahrnuty i determinanty kvality ovzduší
a determinanty hlukové zátěže.

Podrobné hodnocení bude možné až v navazujících řízeních (v procesu EIA a územním řízení), kdy jsou už 
známy technické parametry záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž 
nedodržení limitů nelze připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant 
je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je
z hlediska zátěže příznivější. 

Ve vztahu k posuzování vlivů konkrétních záměrů z hlediska veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví 
uvádí, že z dikce zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) mimo jiné vyplývá, že
u zákonem stanovených záměrů se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. 
oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 
tohoto zákona mimo jiné zabývat charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti a významnosti, 
rozsahem vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to
i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je 
zcela zásadní, že dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí být část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní 
prostředí je Ministerstvo zdravotnictví v případech naplňujících dikci ust. § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

 K bodu 75:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.

Odůvodnění:

MZ se vyjádřilo k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území z hlediska ochrany veřejného zdraví 
obsaženého v Návrhu ZUR. 

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona s tím, 
že v daném případě uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 
odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. KHS JMK. Druhá věta výrokové části stanoviska Ministerstva 
zdravotnictví byla zapracována ve smyslu ustanovení § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. 

Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán KHS JMK svým stanoviskem podpořilo stanovisko KHS JMK. 
Ministerstvo zdravotnictví v předmětném stanovisku uvádí skutečnosti uvedené v závěrech „Vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj“ a zejména z kapitoly „Hodnocení na veřejné zdraví“, resp. text uvedený
v předmětném bodě podání obce Jinačovice (viz výše) reflektuje na skutečnosti deklarované ve Vyhodnocení 
vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, příloze k oddílu A „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ s tím, že 
hodnocení zdravotních rizik je v kompetenci resortu ministerstva zdravotnictví. 

K části předmětného tvrzení související s posuzováním konkrétních záměrů směřuje podmínka č. 2 
stanovená (v souladu s ust. § 4 odst. 5 stavebního zákona) ve výrokové části stanoviska KHS JMK ke 2. 
Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 20.07.2010 vydaného pod číslem jednacím 
6726/2009/BM/odb_HOK dle níž KHS JMK v rámci územně plánovací činnosti Jihomoravského kraje 
požaduje ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. respektovat 
závěry a doporučení vyplývající z Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území a z přílohy oddílu A 
této části 2. Návrhu ZÚR JMK, tj. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví. S tímto požadavkem se Ministerstvo 
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zdravotnictví, jak je zřejmé z věty druhé výrokové části stanoviska MZ, ztotožnilo s předpokladem, že záměry 
vymezené v ZÚR JMK (tj. v krajské koncepci územního plánování) budou následně posuzovány v rámci 
pořizování navazující územně plánovací dokumentace (na úrovni obcí) a na základě stavebně – technických 
parametrů specifikovaných v projektových dokumentacích pro následná řízení v rámci tzv. posuzování EIA 
dle zákona č. 100/2001 Sb. K posuzování jednotlivých záměrů v následných řízeních dle stavebního zákona 
(tzv. EIA) Ministerstvo zdravotnictví podotýká, že z dikce zákona č. 100/2001 Sb. mimo jiné vyplývá, že
u zákonem stanovených záměrů se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. 
oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 
tohoto zákona mimo jiné zabývat charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti a významnosti, 
rozsahem vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to
i v návaznosti na stávající stav životního prostředí v dotčeném území. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je 
zcela zásadní, že dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí být část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní 
prostředí je Ministerstvo zdravotnictví v případech naplňujících dikci ust. § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. 

 K bodu 76:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.

Odůvodnění:

Ministerstvo zdravotnictví se vyjádřilo k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území z hlediska ochrany 
veřejného zdraví obsaženého v Návrhu ZUR a ve stanovisku MZ uvedlo skutečnosti uvedené v závěrech 
„Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj“ a zejména z kapitoly „Hodnocení na veřejné zdraví“.

Stanovisko MZ bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona s tím, že v daném případě 
uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona
č. 258/2000 Sb. KHS JMK. Druhá věta výrokové části stanoviska MZ byla zapracována ve smyslu ustanovení
§ 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. 

Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán KHS JMK svým stanoviskem podpořilo stanovisko KHS JMK. 
Ministerstvo zdravotnictví v souvisejícím textu svého stanoviska nenavrhuje ani nedoporučuje opatření resp. 
územně plánovací opatření, ale reaguje na související skutečnosti vyplývající z vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj a zejména z hodnocení na veřejné zdraví s předpokladem, že v důsledku realizace stavebně 
– technických opatření bude zabezpečen plynulý provoz na komunikacích.

K části námitky související s konkrétností vyjádření Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že ZÚR jsou 
strategickým dokumentem na úrovni kraje, podrobné hodnocení bude možné až v navazujících řízeních, kdy 
budou známy konkrétní stavebně - technické parametry záměrů. 

 K bodu 77:

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tvrzením podatele, že stanovisko je neplatné a protiprávní
a doporučuje v této části námitce nevyhovět.

Odůvodnění stanoviska:

Stanovisko MZ bylo vydáno v dikci ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona s tím, že v daném případě 
uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci náleží dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona
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č. 258/2000 Sb. KHS JMK. Druhá věta výrokové části stanoviska MZ byla zapracována ve smyslu ustanovení
§ 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. 

V rámci projednávání ZÚR nelze vzhledem k absenci údajů o konkrétních záměrech vlivy kvantifikovat
a provést porovnání se zákonnými limity, neboť ZÚR dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona mimo 
jiné stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a dle ustanovení
§ 36 odst. 3 stavebního zákona v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování
a koordinují územně plánovací činnost obcí. Účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, které optimalizuje 
územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství 
obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a stanovuje alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje. 
Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí se odehrává 
ve strategické rovině. Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení se nepracuje
s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Vlastní vyhodnocení se zabývalo celkovým 
řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny i determinanty zdraví jako 
vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. 

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. Strategické hodnocení má naopak stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví 
výhodnější, tzn. že by měla být upřednostněna ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže 
příznivější.

K posuzování jednotlivých záměrů v následných řízeních dle stavebního zákona (tzv. EIA) Ministerstvo 
zdravotnictví podotýká, že z dikce zákona č. 100/2001 Sb. mimo jiné vyplývá, že u zákonem stanovených
záměrů se musí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle 
přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. i dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 tohoto zákona mimo jiné 
zabývat charakteristikou možných vlivů a odhadem jejich velikosti a významnosti, rozsahem vlivů vzhledem
k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to i v návaznosti na stávající 
stav životního prostředí v dotčeném území. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je zcela zásadní, že dle 
ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na 
veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví
v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování 
vlivů na veřejné zdraví. 

Povinnost kvantifikovat vlivy konkrétních záměrů ani tyto vlivy u jednotlivých záměrů hodnotit nepřísluší 
Ministerstvu zdravotnictví, s výjimkou případů naplňujících dikci ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 
Sb.

Námitka zástupce veřejnosti Mgr. et Ing. P. K. (K123)

Námitka zástupce veřejnosti Mgr. et Ing. P. K., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, zaevidovaná na 
podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011 pod č.j. JMK 54388/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ, se zamítá.

Odůvodnění:

Předmětné podání zástupce veřejnosti Mgr. et Ing. P. K.  bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také 
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„dotčené obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené.

Z hlediska formálních požadavků stanovených v § 39 odst. 2 stavebního zákona však předmětné podání 
neobsahuje výslovné znění námitky, které by bylo odděleno od jejího odůvodnění. Text předmětného 
podání byl rozčleněn do 11 bodů. Předmětné podání tedy bylo posouzeno podle obsahu tak, že námitka 
směřuje proti vymezení záměru rychlostní silnice R43 ve 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje (dále také „2. Návrh ZÚR JMK“) a v textu 11 bodů je obsaženo její odůvodnění.

Zástupce veřejnosti uplatnil proti 2. Návrhu ZÚR JMK následující námitku: „1. Obec Chrudichromy by byla 
vážně poškozena předloženým návrhem ZÚR JMK. Tento Návrh je v rozporu se základními cíli územního 
plánování, jak jsou definovány ve stavebním zákoně. Požadujeme opakování pořizování ZÚR JMK.….“

K bodu 1:

Účelem zásad územního rozvoje je návrh koncepčního řešení, které optimalizuje územní rozvoj z hlediska 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře 
udržitelného rozvoje) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona. K dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj ZÚR JMK stanovují prioritní cíle územního plánování, kterými jsou Priority 
územního plánování Jihomoravského kraje uvedené v kap. A textové části 2. Návrhu ZÚR JMK. V souladu
s charakterem území kraje a se strukturou jeho osídlení Priority v bodech 1 až 17 zpřesňují obecné cíle
a úkoly územního plánování podle stavebního zákona a republikové priority územního plánování podle PÚR 
ČR 2008. Udržitelný rozvoj území ve smyslu § 18 stavebního zákona spočívá ve vyváženém vztahu podmínek 
pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, není 
závislý pouze na možnosti či nemožnosti umisťování určitého druhu staveb. 

Vzhledem k tomu, že nejsou uvedeny důvody rozporu 2. Návrhu ZÚR JMK se základními cíli územního 
plánování, nelze na tento bod konkrétněji reagovat. Z námitky rovněž není zřejmé, jakým způsobem by 
mohla být obec poškozena. Požadavek na opakované pořizování ZÚR JMK lze považovat za neoprávněný.

K bodům 2 a 3:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, ve všech 
případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti.
Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové 
superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno zejména v kap. A.6 „Hodnocení variantně navrhovaných záměrů“ 
dokumentace SEA.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části HIA jde o hodnocení nad rámec strategického 
posouzení. Tato část hodnocení využívá jako nástrojů hodnocení zdravotního rizika, kterými jsou odhad 
expozice, charakterizace rizika atd. V žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které musí 
být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní řízení). 
Konkrétně k R43 je vyhodnocení uvedeno v kap. 4.4.4. „Rychlostní silnice R43 v úseku Černá Hora – hranice 
kraje“ dokumentace HIA.

Zpracovatelem dokumentace SEA je autorizovaná osoba a dokumentaci HIA zpracoval držitel osvědčení 
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ve smyslu § 159 odst. 1) stavebního 
zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
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dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci.

KHS JmK ve svém stanovisku k připomínkám a námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání 
2. Návrhu ZÚR JMK ze dne 09.05.2011 vydaným pod zn. KHSJM 18630/2011 nesouhlasí s požadavkem na 
vypracování nového hodnocení vlivů na veřejné zdrav a dále uvádí cit.:.

„Námitka na pochybení zpracovatele ZÚR, SEA, tj. vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí podle 
stavebního zákona (dále také „SEA“) a HIA se KHS JmK netýká, přesto však KHS JmK odkazuje na odůvodnění 
stanoviska k tomuto bodu námitky.

Odůvodnění stanoviska k bodu námitky:

V rámci zpracování ZÚR jako strategického dokumentu bylo provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
ve strategické rovině.

Ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Ustanovení § 10a 
zákona č. 100/2001 Sb. upřesňuje, co je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí,
z odstavce 1 tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem posuzování jsou i koncepce, které stanoví rámec pro 
budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti územního plánování, tzn. 
ZÚR podléhají tomuto posuzování.

Ze zákona č. 100/2001 Sb. dále vyplývá, že u vybraných, tj. zákonem stanovených záměrů, se musí v rámci 
řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb. oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., i dokumentace zpracovaná dle přílohy 4 tohoto zákona, zabývat mj. rozsahem vlivů 
vzhledem k zasaženému území a populaci, možností kumulace záměru s jinými záměry, a to v návaznosti na 
stávající stav životního prostředí v dotčeném území. 

Jedním ze vstupních údajů, nezbytných pro objektivní posouzení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je údaj o konkrétním záměru a 
o jeho kapacitě s tím, že dle ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb. se záměrem rozumí stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu s tím, že v návaznosti na stávající stupeň poznání nelze
v současné době předjímat možnosti stavebně – technických resp. technologických řešení konkrétních 
záměrů, případně jiných parametrů disponibilních v době realizace záměru. 

Současně musí být dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii i a dále u ostatních záměrů, 
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze při projednávání realizace záměrů připustit nesplnění požadavků 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, a to s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení dle ustanovení § 4 až § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.“

Závěrem lze konstatovat, že zpracovatel SEA a HIA se problematikou vlivů na obyvatelstvo (znečištění 
ovzduší a vlivy hluku) zabývali v podrobnosti odpovídající ZÚR. 
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K bodu 4:

Koridor pro rychlostní silnici R43 byl ve 2. Návrhu ZÚR JMK (projednaném dle § 37 stavebního zákona
v červnu 2010) řešen ve variantách, tj. i ve variantě na Svitavy. Projektant v něm rozdělil koridor R43 do čtyř 
úseků (R43-1 – R43-4) s dílčími variantami:

- úsek R43-1 Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim

- úsek R43-2 Kuřim – Černá Hora

- úsek R43-3 Černá Hora – Svitávka/Olešnice (hranice kraje)

- úsek R43-4 Svitávka – Velké Opatovice/Horní Smržov – hranice kraje

Úsek R43-3 Černá Hora – Svitávka/Olešnice (hranice kraje) byl řešen ve dvou dílčích variantách ve variantě 
„Německá“ ozn. D3-A v koridoru Černá Hora – Svitávka a ve variantě „Diplomová práce – západní“ ozn. D3-
B v koridoru Černá Hora – Olešnice (hranice kraje). Úsek R43-4 Svitávka – Velké Opatovice/Horní Smržov –
hranice kraje byl řešen ve dvou dílčích variantách: ve variantě „Německá“ ozn. D4-A a ve variantě 
„Diplomová práce – východ“ ozn. D4-B. Na základě vyhodnocení předložených koncepčních variant R43
z hlediska dopravně inženýrských kritérií, předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky 
životního prostředí projektant jako výslednou variantu v 2. Návrhu ZÚR JMK doporučil variantu 
„Německou“ (D3-A) v koridoru Černá Hora – Svitávka a variantu „Německou“ (D4-A) v koridoru Svitávka –
Velké Opatovice – hranice kraje. Pro porovnání variant byla využita kritéria a podmínky pro rozhodování. 
Jedním z těchto kritérií byla také přepravní funkce a dopravní účinnost navrhované varianty viz str. 48 
textové části Odůvodnění.

Trasy R43 v prostoru od Boskovic byly tedy ve 2. Návrhu ZÚR JMK řádně posouzeny včetně posouzení 
dopravní účinnosti. 

K namítanému chybnému trasování rychlostní silnice R43, kdy je dle podatelů hlavní dopravní tok směřován 
na Svitavy uvádíme, že varianty rychlostní silnice R43 byly v ZÚR JMK posouzeny v souladu s PÚR ČR 2008, 
ve které je R43 vymezena v trase Brno – Svitavy/Moravská Třebová. Důvodem vymezení je provázání 
silničních tahů D1 a R35. Zkvalitnění silničního spojení Brno – Svitavy/Moravská Třebová.

K bodu 5:

Nejvyšší správní soud rozsudkem č. 8 Ao 5/2010-149 ze dne 24. února 2011 potvrdil oprávněnost uvedení 
varianty rychlostní silnice R43 směrem na Moravskou Třebovou v ZÚR Pardubického kraje. V rozsudku 
mimo jiné NSS uvedl cit.: „ Z textu PÚR 2008 jednoznačně nevyplývá, že by se vláda chtěla odchýlit od již 
dříve sledovaného koridoru…. článek 121 PÚR 2008 stanovil úkol pouze pro MD, neupravoval však sám dvě 
varianty vedení koridoru R43, které by měly vliv na územní plánování… doplnění názvu „Svitavy“ do bodu 
121 PÚR 2008 je třeba interpretovat tak, že tu jde o úkol pro ústřední správní úřady (konkrétně pro MD), aby
v součinnosti s MŽP a oběma dotčenými kraji byly k prověření možnosti směrování koridoru na Svitavy 
(neboť směrování na Moravskou Třebovou bylo prověřeno již v minulosti a také se stalo součástí dřívější 
převzaté územně plánovací dokumentace) opatřeny relevantní územně plánovací podklady. Teprve kladným 
výsledkem takového prověření by vznikl podklad, který by při další aktualizaci PÚR již umožnil uložit 
konkrétní úkol orgánům územního plánování….“ 

V souvislosti s úkolem vyplývajícím z Politiky územního rozvoje ČR 2008, která ukládá MD v součinnosti
s MŽP a dotčenými kraji v čl (121) prověřit možnosti připojení R43 v prostoru Svitavy, zajistilo ŘSD
z pověření MD zpracování vyhledávací studie „Rychlostní silnice R43 Černá Hora (Svitávka) – Svitavy 
(Litomyšl) R35“, podrobně viz odůvodnění k bodu 7 námitky. 

Nejvyšší správní soud se problematikou vedení R43 směrem na Svitavy zabýval a dospěl k závěru, že 
Pardubický kraj při pořizování ZÚR Pardubického kraje nepochybil. Z uvedeného vyplývá, že návrh vybrané 
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varianty koridoru R43 v ZÚR JMK je plně v souladu se schválenou PÚR 2008 a současně koordinován
s navazujícím úsekem v Pardubickém kraji dle vydaných ZÚR Pardubického kraje. 

K bodu 6:

Obecně k problematice dopadů na veřejné zdraví uvádíme, že účelem ZÚR je navrhnout koncepční řešení, 
které optimalizuje územní rozvoj z hlediska příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje
a soudržnosti společenství obyvatel (tři pilíře udržitelného rozvoje) a naplňuje cíle zásad územního rozvoje. 
„Hodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA)“ je zpracováno jako součást vyhodnocení vlivů ZÚR JMK 
na životní prostředí. Jedná se o strategický dokument a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví u koncepcí 
se odehrává ve strategické rovině. Je potřeba v této souvislosti připomenout, že při strategickém hodnocení 
se nepracuje s hygienickými limity, ale s prokázanými vlivy na veřejné zdraví. Vlastní vyhodnocení se 
zabývalo celkovým řešení území z pohledu cílů ochrany veřejného zdraví, ve kterém byly zohledněny
i determinanty zdraví jako vnitřní nebo vnější faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Mezi ně byly 
zahrnuty i determinanty kvality ovzduší a determinanty hlukové zátěže. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je zpracováno v rozsahu stanoveném přílohou stavebního 
zákona. Je metodicky založeno na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí, ve všech 
případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. 
Záměry jsou ve vztahu ke složkám životního prostředí posuzovány především na základě své prostorové 
superpozice vůči průmětům environmentálních limitů případně formou extrapolace předpokládaných vlivů. 

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo je zpracováno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(HIA). HIA se zabývá zejména celkovým řešení území z pohledu ochrany veřejného zdraví a z hlediska vztahu
k opatřením pro dosažení těchto cílů. Ve třetí části dokumentace HIA jde o hodnocení nad rámec 
strategického posouzení. Tato část hodnocení využívá nástrojů hodnocení zdravotního rizika (odhad 
expozice, charakterizace rizika atd.), v žádném případě však nenahrazuje podrobné vyhodnocení, které 
musí být provedeno ke každému jednotlivému záměru v rámci jeho projektové přípravy (EIA, územní 
řízení). 

Podrobné hodnocení je možné až v procesu EIA a územním řízení, kdy jsou už známy technické parametry 
záměru, tj. lze dokladovat předpoklad nepřekročení hygienických limitů, přičemž nedodržení limitů nelze 
připustit. K této fáze tj. územnímu a stavebnímu řízení směřuje citované stanovisko městského soudu, kdy 
stavební úřad nemůže rezignovat na povinnost chránit veřejné zájmy. Strategické hodnocení má naopak 
stanovit, která z navrhovaných variant je pro veřejné zdraví výhodnější, tzn., že by měla být upřednostněna 
ta varianta, která (při dodržení limitů) je z hlediska zátěže příznivější. Je nutné dodat, že 

Základním předpokladem souhlasu orgánů ochrany veřejného zdraví v předrealizačních fázích resp. v rámci 
schvalovacích řízení pro konkrétní záměry je předložení důkazu o reálném předpokladu dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

Jak uvádí ve svých stanoviscích KHS JmK pro posouzení je zásadní, že zpracovatel HIA ve svém závěru na 
základě hodnocení nevyloučil žádnou z posuzovaných variant, současně však upozornil na potenciální 
problémy související s ochranou veřejného zdraví.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dokumentace SEA včetně dokumentace HIA byly zpracovány v souladu se 
zákonem. 

K bodu 7:

V souvislosti s úkolem vyplývajícím z Politiky územního rozvoje ČR 2008, která ukládá MD v součinnosti
s MŽP a dotčenými kraji v čl (121) prověřit možnosti připojení R43 v prostoru Svitavy, zajistilo ŘSD
z pověření MD zpracování vyhledávací studie „Rychlostní silnice R43 Černá Hora (Svitávka) – Svitavy 



801

(Litomyšl) R35“. Studie byla projednávána v období červen až srpen 2010 se zástupci MŽP, příslušných 
odborů Jihomoravského kraje, Pardubického kraje, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a s obcemi, 
kterých se dotýkalo vedení navrhovaných variant směrem na Svitavy. K výsledkům této studie se zástupci 
MŽP a MD na jednání dne 16.09.2010 dohodli, že vyhledávací studie prokazuje nevýhodnost navržené trasy
R43 ve směru na Svitavy a odsouhlasili, aby nadále byla sledována varianta vedená směrem k připojení na
R35 v prostoru Starého Města u Moravské Třebové. Bylo doporučeno řešení, které projednaly dotčené 
orgány MD a MŽP a jejich dohodu následně potvrdilo MMR souhlasem ke splnění úkolu PÚR ČR 2008. 

Na základě skutečností, které v době vydání stanoviska MŽP a MD k 2. Návrhu ZÚR JMK nebyly známy a 
v souladu s dohodou mezi MD a MŽP ze dne 16.09.2010 doplnilo MD stanovisko ke 2. Návrhu ZÚR JMK 
podáním pod č.j. 631/2010-910-UPR/1-Ma ze dne 25.10.2010. Pořizovatel následně doplnil do vypořádání 
stanoviska MŽP informace o prověření záměru dle úkolu z PÚR ČR 2008 a dohodl s MŽP následující: „ V ZÚR 
JMK bude nadále sledována varianta „Německá“, v úseku R43-3 (Černá Hora – Svitávka) označená D3-A a 
v úseku R43-4 (Svitávka – hranice kraje) označená D4-A.“ Vypořádání stanoviska MŽP bylo dohodnuto dne 
24.01.2011.

Ministerstvo dopravy ve svém vyjádření ze dne 25.10.2010 k výběru varianty R43 v úseku Svitávka – Velké 
Opatovice/Horní Smržov – hranice kraje uvedlo, že v souladu s úkolem z PÚR ČR 2008 byly na základě 
požadavku MŽP posouzeny a prověřeny varianty na Svitavy. Studie prokázala nevýhodnost varianty na 
Svitavy, poté MŽP odsouhlasilo další sledování varianty na Mor. Třebovou. 

Dle § 4 odst. 3 stavebního zákona mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat navazující stanoviska pouze 
na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se 
podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno. Vzhledem k tomu, že MD 
předmětnou studii projednávalo v období červen až srpen 2010 a výsledky studie byly známy v září 2010, 
lze považovat doplnění stanoviska MD ke 2. Návrhu ZÚR JMK podáním pod č.j. 631/2010-910-UPR/1-Ma ze 
dne 25.10.2010 za dostatečně odůvodněné. Bez závěrů, které vyplynuly ze studie, nebylo možné ze strany 
MD v době projednání 2. Návrhu ZÚR JMK dle §37 stavebního zákona (červen – červenec 2010) vydat 
stanovisko k výběru varianty předmětného úseku rychlostní silnice R43. 

K bodu 8:

Kompetence Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) jsou upraveny v zákoně č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zde je v § 43 písm. l) 
uvedeno cit.:„Ministerstvo životního prostředí uplatňuje stanovisko obsahující podmínky ochrany ovzduší 
podle § 17 odst. 1 písm.a) k PÚR a k ZÚR a povolení ke zvýšenému obsahu síry v kapalných palivech podle
§ 17 odst. 2 písm. h)“. Ve smyslu tohoto ustanovení bylo s MŽP dohodnuto, že z hlediska ochrany ovzduší 
(§ 43 písm. l) zákona č. 86/2002 Sb.) jsou obě varianty tj. D4-A „Německá“ i D4-B „Diplomová práce -
východní“ přijatelné s odůvodněním, že uváděná upozornění se týkají dopravně – inženýrských a technicko 
– ekonomických kritérií v kompetenci Ministerstva dopravy a nejedná se tedy o požadavky z hlediska 
ochrany ovzduší. 

MŽP ke 2. Návrhu ZÚR JMK vydalo souhlasné stanovisko ze dne 22.08.2011 pod č.j. 57971/ENV/11 podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.

K bodům 9 a 10:

Koordinaci ZÚR JMK s navazujícím koridorem R43 je doložena vydanými Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje. Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudkem č. 8 Ao 5/2010-149 ze dne 24. února 2011
potvrdil oprávněnost uvedení varianty rychlostní silnice R43 směrem na Moravskou Třebovou v ZÚR 
Pardubického kraje. V rozsudku mimo jiné NNS uvedl cit.: „ Z textu PÚR 2008 jednoznačně nevyplývá, že by 
se vláda chtěla odchýlit od již dříve sledovaného koridoru…….. článek 121 PÚR 2008 stanovil úkol pouze pro 
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MD, neupravoval však sám dvě varianty vedení koridoru R43, které by měly vliv na územní plánování……….. 
doplnění názvu „Svitavy“ do bodu 121 PÚR 2008 je třeba interpretovat tak, že tu jde o úkol pro ústřední 
správní úřady (konkrétně pro MD), aby v součinnosti s MŽP a oběma dotčenými kraji byly k prověření 
možnosti směrování koridoru na Svitavy (neboť směrování na Moravskou Třebovou bylo prověřeno již
v minulosti a také se stalo součástí dřívější převzaté územně plánovací dokumentace) opatřeny relevantní 
územně plánovací podklady. Teprve kladným výsledkem takového prověření by vznikl podklad, který by při 
další aktualizaci PÚR již umožnil uložit konkrétní úkol orgánům územního plánování….“

K posouzení variant rychlostní silnice R43 jsme se již vyjádřili v odůvodnění k bodu 4 námitky.

K variantě na Svitavy dodáváme, že tato má zásadní problémy s vedením přes území Pardubického kraje. 
Zásadním střetem s životním prostředím je průchod přes II. ochranné pásmo březovského vodního zdroje, 
sloužícího pro zásobování města Brna. Dále trasa zasahuje do dobývacího prostoru výhradního ložiska 
Březinka. 

Námitka zástupce veřejnosti, že varianta rychlostní silnice R43 na Svitavy nebyla posouzena, je 
neoprávněná.

K bodu 11:

Dokumentace je zpracována v měřítku 1:100 000 (200 000) a na webových stánkách je zobrazena pomocí 
rastrových souborů. Větším přiblížením se dosáhne pouze rozrastrování výsledného obrazu, nikoliv 
zpřesnění kresby. Hranice dopravních koridorů jsou čitelné v odpovídajícím měřítku, jak v tištěné podobě 
dokumentace, tak ve webové prezentaci.

Námitky zástupce veřejnosti Ing. A. H., MBA (K131)

Námitky zástupce veřejnosti Ing. A. H., MBA, nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, byly zaevidovány na 
podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 54990/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/OÚPSŘ.

Předmětné podání zástupce veřejnosti Ing. A. H., MBA, bylo vyhodnoceno jako námitky splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také 
„dotčené obce“) a zástupce veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené.

Z hlediska věcného obsahu bylo v předmětném podání formulováno celkem pět samostatných námitek. 
Tyto námitky se vztahují ke správnímu území Statutárního města Brna, konkrétně MČ Brno-Tuřany. Námitky 
1. a 2. jsou podatelem odůvodněny společně, námitky 3. a 5. jsou odůvodněny samostatně, odůvodnění 
námitky 5. je věcně obsaženo v odůvodnění námitek 1., 2. a 3. Námitku 4. ponechal zástupce veřejnosti bez 
odůvodnění. Jednotlivé námitky byly vypořádány následovně:

1. námitka, vyjadřující nesouhlas s výstavbou obchvatu Tuřan od ulice Hanácká (Tuřany) po napojení 
obchvatu na novou komunikaci v prostoru V-5 tak, jak je navrhován v konceptu územního plánu 
ve variantách I., II., III., se zamítá.

Odůvodnění:

Identifikace předmětnou námitkou napadeného záměru „obchvatu Tuřan“ neodpovídá označení použitému 
ve 2. Návrhu ZÚR JMK. Z formulace předmětné námitky vyplývá, že nesměřuje výslovně proti 2. Návrhu ZÚR 
JMK, nýbrž proti konceptu územního plánu města Brna. Vzhledem ke svému charakteru nadmístního 
významu se záměr „obchvatu Tuřan“ nutně projevuje stejně tak v konceptu územního plánu města Brna, 
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jako ve 2. Návrhu ZÚR JMK. Pro účely odůvodnění tohoto rozhodnutí je však možné zabývat se touto 
námitkou pouze ve vztahu ke 2. Návrhu ZÚR JMK.

2. Návrh ZÚR JMK vymezuje koridor D41 pro přestavbu krajského tahu silnic II. třídy (veřejně prospěšná 
stavba). Trasa koridoru D41 – Tuřany – obchvat dle 2. Návrhu ZÚR JMK byla připravována od roku 2003, kdy 
město Brno zajistilo zpracování dopravně urbanistické studie obchvatu Tuřan. Po projednání byla 
předmětná trasa obchvatu Tuřan zapracována do Územního plánu města Brna (dále také „ÚPmB“). V září 
2006 Rada města Brna a Rada Jihomoravského kraje vyslovily souhlas s realizací společné investice 
„Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa“. Město Brno zajistilo zpracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí a získalo územní rozhodnutí, které je v právní moci. Jihomoravský kraj převzal předmětnou trasu 
do Generelu krajských silnic (12.2006) jako závaznou investici. V září 2008 Rada Jihomoravského kraje 
schválila investiční záměr stavby a souhlasila se zařazením projektu do Regionálního operačního programu. 
Následně byla trasa obchvatu převzata a prověřena v návrhu ZÚR JMK. Trasa obchvatu byla detailněji 
řešena také v územní studii nazvané Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická 
terasa a Šlapanice (Kovoprojekta Brno, 2006), uvedené v příloze č. 2 Zadání ZÚR JMK. 

Cílem obchvatu Tuřan je, mimo jiné, převzít velké intenzity tranzitní dopravy procházející v současné době 
centrem MČ Brno-Tuřany a zajistit dopravní obslužnost s ohledem na územní rozvoj v oblasti. Ve 
2. Návrhu ZÚR JMK je výše uvedená trasa obchvatu umístěna v ose koridoru o celkové šíři 150 m. 

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK byl koridor D41 – Tuřany – obchvat kladně prověřen z hlediska územně plánovacího,
z hlediska vyhodnocení jeho vlivu na životní prostředí (SEA) i z hlediska jeho vlivu na veřejné zdraví (HIA)
v podrobnosti, kterou zásady územního rozvoje umožňují. 

2. námitka, vyjadřující nesouhlas s výstavbou průmyslové zóny v k.ú. Tuřany (TU-1, TU-2, TU-7) tak, jak je 
navrhována v konceptu územního plánu ve variantách I., II., III., se zamítá.

Odůvodnění: 

Identifikace předmětnou námitkou napadeného záměru „průmyslových zón v k.ú. Tuřany“ neodpovídá 
označení použitému ve 2. Návrhu ZÚR JMK. Z formulace předmětné námitky vyplývá, že nesměřuje 
výslovně proti 2. Návrhu ZÚR JMK, nýbrž proti konceptu územního plánu města Brna. Vzhledem 
ke svému charakteru nadmístního významu se záměr „průmyslových zón v k.ú. Tuřany“ nutně projevuje 
stejně tak v konceptu územního plánu města Brna, jako ve 2. Návrhu ZÚR JMK. Pro účely odůvodnění 
tohoto rozhodnutí je však možné zabývat se touto námitkou pouze ve vztahu ke 2. Návrhu ZÚR JMK.

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK jsou v k.ú. Tuřany navrhovány plochy nadmístního významu smíšené výrobní PZ1
a PZ2. K těmto plochám uvádíme následující:

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK navrhované plochy nadmístního významu smíšené výrobní PZ1 a PZ2 v k.ú. Tuřany 
jsou součástí Územně analytických podkladů města Brna a projednaného konceptu pro nový Územní plán 
města Brna. Obě plochy jsou dlouhodobě sledovanými záměry prověřenými územní studií Urbanistická 
studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice (Kovoprojekta Brno, 2006). Ve 
2. Návrhu ZÚR JMK byly předmětné plochy kladně prověřeny z hlediska územně plánovacího, z hlediska 
vyhodnocení jejich vlivů na životní prostředí (SEA) i z hlediska jejich vlivů na veřejné zdraví (HIA). 

Plochy smíšené výrobní v k.ú. Tuřany (dle 2. Návrhu ZÚR JMK PZ1 a PZ2) podporuje Statutární město Brno, 
neboť tyto plochy jsou situovány v jeho správním území. Ve stanovisku Statutárního města Brna ke 
2. návrhu ZÚR JMK na KrÚ zaevidovaném pod č.j. JMK 54996/2011 je uvedeno, mimo jiné, v části „3. 
Vymezení významných rozvojových ploch nadmístního významu pro pracovní příležitosti …, vymezení 
územních rezerv pro umístění smíšených výrobních ploch nadmístního významu“, že Statutární město Brno 
požaduje, aby PZ2 - Průmyslová zóna Tuřany byla v plném rozsahu vymezena jako územní rezerva, že 
souhlasí s vymezením PZ1 - Rozvojová zóna letiště Brno-Tuřany v rozsahu dle 2. Návrhu ZÚR JMK jako 
rozvojové plochy nadmístního významu s odůvodněním, že „Vymezení rozsahu plochy nadmístního 
významu PZ1 je vzhledem k aktuálnímu stavu poptávky po rozvojových územích tohoto typu dostačující…“
a „…. je žádoucí zakotvit Průmyslovou/rozvojovou zónu Tuřany PZ2 v ZÚR JMK jako územní rezervu (tzn. 
dlouhodobý výhled, vznikne-li v budoucnosti poptávka).“ 
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Vymezení plochy a územních rezerv pro plochy smíšené výrobní v ZÚR JMK podporuje také analýza 
poptávky investorů a naplňování rozvojových ploch v regionu Brněnské aglomerace zpracovaná 
Czechinvestem, Agenturou pro podporu podnikání a investic, ve které je uvedeno, že „…pokud jde o četnost 
nabídek v rámci ČR, pak JMK zaujímá v počtu nabídek jak na pozemky, tak na haly třetí místo. V této 
souvislosti se v roce 2010 i počátku 2011 nedařilo uspokojovat zájem investorů o větší haly (nad 5 000 qsm ) 
na území Brna a v bezprostředním okolí……. K lákání investorů do Brna současně nepřispívá malé 
konkurenční prostředí na trhu hal určených k pronájmu.“

Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku č.j. 46635/ENV/11 ze dne 21.07.2011 uvádí, 
že pořizovatel ZÚR JMK akceptoval požadavek MŽP na snížení celkového rozsahu smíšené plochy výrobní
v prostoru Tuřan na půdách zařazených do I. třídy ochrany a upravil vymezení hranic u ploch PZ1 a PZ2 
(resp. PZR2 ve finální podobě ZÚR JMK).

S ohledem na uvedené, především na námitky Statutárního města Brna, budou navrhované plochy smíšené 
výrobní PZ1 a PZ2 v k.ú. Tuřany zapracovány do ZÚR JMK následovně: plocha PZ1 a územní rezerva PZR1 
bude nezměněna, plocha PZ2 bude z návrhové plochy smíšené výrobní změněna na územní rezervu plochy 
smíšené výrobní označené jako PZR2. 

K odůvodnění této námitky podatelem lze doplnit, že ochrana ZPF byla v ZÚR JMK zohledněna v souladu se 
stanoviskem Ministerstva životního prostředí jako dotčeného orgánu zaevidovanému na Krajském úřadu 
Jihomoravského kraje pod č.j. JMK 13025/2011, ze dne 27.01.2011. K problematice smíšených ploch 
výrobních v ZÚR JMK lze dále dodat, že v souvislosti s námitkou Statutárního města Brna, po veřejném 
projednání 2. Návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 39 stavebního zákona, bude plocha PZ2 převedena do územní 
rezervy. Problematice v námitce pojmenované ochrany ZPF a ochrany krajinného rázu prověřily ZÚR JMK
v rámci dokumentace SEA, viz kap. A. 6 SEA a viz hodnocení v příloze k SEA, s kladným výsledkem. 

K části námitky zahrnující problematiku prašnosti hlučnosti, případně negativní klimatické jevy lze doplnit, 
že ZÚR JMK prověřily oblast Šlapanicka, ke které lze přiřadit i MČ Brno – Tuřany, byla v ZÚR JMK 
identifikována jako oblast s výraznou kumulací záměrů v území, kterou je nutno se dále zabývat. Jedná se
o stávající aktivity a záměry veřejného mezinárodního letiště Brno – Tuřany, dálnice D1 včetně jejího 
plánovaného zkapacitnění na šestipruhové uspořádání, navržený koridor trasy vysokorychlostní železniční 
trati do Ostravy se zastávkou letiště Brno-Tuřany v oblasti Šlapanicka, koridor Nové přerovské trati a plochy 
pro pracovní příležitosti v Tuřanech PZ1 a PZ2 (která bude v ZÚR JMK přeřazena do územních rezerv) a také 
navrhovaná plocha pro pracovní příležitosti PZR1 v územní rezervě a koridory Jižní tangenty (dále jen JT)
a Jihovýchodní tangenty (dále jen JVT), přičemž JVT bude v ZÚR JMK na základě dohod po projednání
s veřejností ve smyslu ustanovaní § 39 stavebního zákona, jak je již zmíněno výše, upravena tak, že v části 
MÚK D2 – Tuřany bude v návrhu a v části Tuřany - MÚK s D1 bude v územní rezervě. V souvislosti s výše 
uvedenými aktivitami a záměry navrhují ZÚR JMK opatření směřující ke zlepšení situace v oblasti, např. 
realizaci přestavby krajského tahu v koridoru D38, tj. přeložku II/417 Slatina – Šlapanice, obchvat Tuřan 
apod. 

Předmětné záměry byly v ZÚR JMK prověřeny a vyhodnoceny z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území na 
základě dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále jen SEA) i Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA) jako 
nedílná součást SEA. 

Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví v souvislosti s prostorem Šlapanicka shrnuje kapitola 5 HIA. 

Z uvedeného vyplývá, že oblast Šlapanicka byla v ZÚR JMK identifikována jako jedna z lokalit s výraznou 
kumulací záměrů v území. HIA doporučuje situaci řešit samostatnou studií (resortní podklad), jejíž závěry 
zohlední následná území studie v podrobnosti, kterou zásady územního rozvoje ve smyslu zákona 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), 
neumožňují.

HIA požaduje zpracovat podrobnou studii (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci 
všech záměrů. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by 
měla být zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná 
nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze 
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závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech 
rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK
u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je 
oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně 
plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, 
zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

HIA v kap 5. uvádí k jednotlivým skupinám záměrů konkrétní závěry, ze kterých vyplývá, že potenciálně ve 
střetu s cíli ochrany zdraví jsou vždy silniční záměry a záměry na budování výrobních areálů, které mohou 
být spojeny jak přímo s produkcí emisí látek znečišťujících životní prostředí či z hlučností, tak i s nárůstem 
objemů nákladní dopravy a tím i imisí a hlukové zátěže obyvatel, avšak těmto střetům je nutno předcházet 
aplikací kritérií ochrany veřejného zdraví v rámci schvalovacích procesů k příslušným záměrům (EIA, územní 
řízení). 

Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví
u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících 
řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

K námitce lze dodat, požadované detailnější řešení kumulace všech záměrů a její důsledky v ZUR JMK, 
včetně navržení opatření, směřuje nad rámec podrobnosti, kterou umožňuje pro účel zásad územního 
rozvoje stavební zákon a předpisy související.

Pokud se týká části námitky, ve které je požadováno v rámci ZÚR JMK pracovat s brownfields, tak ZÚR JMK 
se předmětnou problematikou zabývá v rámci podrobnosti zásad územního rozvoje ve smyslu stavebního 
zákona a předpisů souvisejících, v rámci kap. D.3.1 Ostatní plochy a koridory v bodě (181). V ZÚR JMK jsou 
řešeny lokality uvedené v seznamu „browfieldů“ a průmyslových zón“ určeném pro potřeby dokumentu 
„Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, který schválila Rada Jihomoravského kraje na své 47. 
schůzi konané dne 12.11.2009, a to průmyslové zóny Tuřany letiště Sever, Tuřany letiště Jih a CTPark Brno 
South a lokalita Vojenské cvičiště Pánov (brownfield), která byla v rámci řešení ZÚR JMK vypuštěna
z důvodů upřednostnění zájmů ochrany přírody a krajiny. 

V 1. etapě návrhu ZÚR JMK (2009) byly prověřovány plochy průmyslových zón a brownfields (též s ohledem 
na ekologické zátěže), které vycházely z dokumentu KÚ JMK „Seznam brownfields a průmyslových zón na 
území JMK“, schváleného Radou JMK dne 14.8.2008. Plochy brownfields byly následně z návrhu ZÚR JMK 
vypuštěny s tím, že řešení problematiky jejich využitelnosti v úrovni kraje (ZÚR) není reálné a oprávněný 
požadavek na vytvoření územně plánovacích předpokladů na jejich opětovné využití a je možné a nezbytné 
zajistit prostřednictvím podrobnější územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí a měst. Přes tento 
krok, který byl učiněn z uvedených logických důvodů, je v řešení ZÚR i nadále pokládáno obnovené využití 
ploch typu brownfield za zásadní požadavek udržitelného územního rozvoje na území kraje, který je 
obsažen mj. ve formulaci priorit územního plánování kraje. 

Pokud se týká projektu ÚSES dle firmy LOW a spol., který je v současné době v realizaci, lze konstatovat, že 
prověření koexistence lokálního ÚSES se záměrem smíšených ploch výrobních dle ZÚR JMK není 
podrobností řešení zásad územního rozvoje, sladění obou záměrů je předmětem řešení územního plánu.

3. námitka, navrhující posunutí obchvatu podle přiloženého nákresu s plochou zeleně a protihlukovým 
opatřením, nebo zvážit variantu vedení obchvatu tunelem pod plochou letiště, se zamítá.

Odůvodnění:

Řešení předložená v námitce nejsou prověřena podrobnějšími podklady a zároveň není známa žádná jiná 
prověřená trasa, kterou by bylo možno převzít do ZÚR JMK, přičemž nelze pominout okolnosti přípravy 
trasy obchvatu Tuřan uvedené v odůvodnění 1. námitky a také to, že je vydáno pravomocné územní 
rozhodnutí. V této souvislosti je nepominutelnou skutečností také to, že pokud by byl akceptován 
požadavek na posun obchvatu, následoval by sled kroků, od vypracování nové studie, přes zapracování do 
ZÚR JMK v rámci jejich aktualizace (cca v letech 2013 – 2015), zapracování do Územního plánu města Brna, 
zpracování nové dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení a získání nového územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, přičemž nelze vyloučit, že by se stavba mohla posunout až za rok 2020, 
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kdy dotace z EU na akce jako je obchvat Tuřan s největší pravděpodobností již nebudou poskytovány. Dle 
stanoviska odboru dopravy KrÚ JMK, č.j. JMK ze dne 04.05.2011, jako dotčeného orgánu, nelze v ZÚR JMK 
nový koridor bez podrobnějších podkladů navrhnout. 

4. námitka, navrhující rozšířit plochy krajinné a rekreační zeleně v k.ú. Tuřany (TU-1) tak, aby jakákoliv 
průmyslová zástavba byla izolována od ploch určených pro bydlení, se zamítá.

Odůvodnění: 

V zásadách územního rozvoje lze ve smyslu § 36 stavebního zákona vymezit plochy a koridory nadmístního 
významu, avšak nelze v rámci podrobnosti zásad územního rozvoje řešit plochy izolační zeleně mezi 
průmyslovou zástavbou a plochami bydlení, protihluková opatření a plochy zeleně. Řešení ploch krajinné
a rekreační zeleně je problematika místního významu, která je předmětem územního plánu, v tomto 
případě předmětem Územního plánu města Brna.

5. námitka, požadující, aby v MČ Brno-Tuřany (Tuřany, Holásky, Dvorska, Brněnské Ivanovice) byl zachován 
ráz dosavadní ráz zástavby a aby nedocházelo ke změnám jejich charakteru, aby veškeré navrhované plochy
v MČ Brno-Tuřany určené pro bydlení měly charakter volné nebo kompaktní rodinné zástavby s výškou do 7 
m, plochy smíšené obytné výšku do 7 m a plochy určené pro občanskou vybavenost do 7 m,
v odůvodněných případech u jednotlivých budov do 10 m, se zamítá.

Odůvodnění: 

V zásadách územního rozvoje lze ve smyslu § 36 stavebního zákona vymezit plochy a koridory nadmístního 
významu, avšak v rámci podrobnosti zásad územního rozvoje nelze stanovit podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití. Řešení plošného upořádání zástavby z kompaktní na volnou a případné 
stanovení výšky objektů je problematika místního významu, která je předmětem územního plánu, v tomto 
případě předmětem Územního plánu města Brna.

Námitky zástupce veřejnosti Ing. H. K. (K135)

Námitky zástupce veřejnosti Ing. H. K., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, byly zaevidovány na 
podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 54964/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ.

Předmětné podání zástupce veřejnosti Ing. H. K. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také 
„dotčené obce“) a zástupci veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené.

Z hlediska věcného obsahu byly v předmětném podání formulovány celkem tři samostatné námitky. Tyto 
námitky se dle zástupce veřejnosti vztahují ke správnímu území Statutárního města Brna, konkrétně MČ 
Brno-Tuřany, ke správnímu území města Šlapanice a k ostatním územím dotčeným ZÚR JMK. Námitky jsou 
odůvodněny společně. Jednotlivé námitky byly vypořádány následovně:

1. námitka, vyjadřující nesouhlas s navrhovanými plochami pro smíšenou výrobu a skladování PZ1 a PZ2
v k.ú. Tuřany a požadující jejich vyloučení z 2. Návrhu ZÚR JMK. Dále vyjadřující nesouhlas s územní 
rezervou ploch pro smíšenou výrobu a skladování PZR1 a požadující její vyloučení z 2. Návrhu ZÚR JMK, se 
zamítá.

Odůvodnění: 

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK navrhované plochy nadmístního významu smíšené výrobní PZ1 a PZ2 v k.ú. Tuřany 
jsou součástí Územně analytických podkladů města Brna a projednaného konceptu pro nový Územní plán 
města Brna. Územní rezerva plochy smíšené výrobní PZR1 v k.ú. Šlapanice je sledovaným záměrem města 
Šlapanice. Všechny plochy jsou dlouhodobě sledovanými záměry prověřenými územní studií Urbanistická 
studie rozvojových zón letiště Brno – Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice (Kovoprojekta Brno, 2006). V 
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ZÚR JMK byly předmětné plochy kladně prověřeny z hlediska územně plánovacího, z hlediska vyhodnocení 
jejich vlivů na životní prostředí (SEA) i z hlediska jejich vlivů na veřejné zdraví (HIA). 

Plochy pro smíšené výrobní v k.ú. Tuřany (dle 2. Návrhu ZÚR JMK PZ1 a PZ2) podporuje Statutární město 
Brno, neboť tyto plochy jsou situovány v jeho správním území. Ve stanovisku Statutárního města Brna ke 2. 
návrhu ZÚR JMK na KrÚ zaevidovaném pod č.j. JMK 54996/2011 je uvedeno, mimo jiné, v části „3. 
Vymezení významných rozvojových ploch nadmístního významu pro pracovní příležitosti …, vymezení 
územních rezerv pro umístění smíšených výrobních ploch nadmístního významu“, že Statutární město Brno 
požaduje, aby PZ2 – Průmyslová zóna Tuřany byla v plném rozsahu vymezena jako územní rezerva, že 
souhlasí s vymezením PZ1 – Rozvojová zóna letiště Brno-Tuřany v rozsahu dle ZÚR JMK jako rozvojové 
plochy nadmístního významu s odůvodněním, že „Vymezení rozsahu plochy nadmístního významu PZ1 je 
vzhledem k aktuálnímu stavu poptávky po rozvojových územích tohoto typu dostačující…“ a „…. je žádoucí 
zakotvit Průmyslovou/rozvojovou zónu Tuřany PZ2 v ZÚR JMK jako územní rezervu (tzn. dlouhodobý výhled, 
vznikne-li v budoucnosti poptávka).“

Vymezení plochy a územních rezerv pro plochy smíšené výrobní v ZÚR JMK podporuje také analýza 
poptávky investorů a naplňování rozvojových ploch v regionu Brněnské aglomerace zpracovaná 
Czechinvestem, Agenturou pro podporu podnikání a investic, ve které je uvedeno, že „…pokud jde o četnost 
nabídek v rámci ČR, pak JMK zaujímá v počtu nabídek jak na pozemky, tak na haly třetí místo.V této 
souvislosti se v roce 2010 i počátku 2011 nedařilo uspokojovat zájem investorů o větší haly (nad 5 000 qsm ) 
na území Brna a v bezprostředním okolí……. K lákání investorů do Brna současně nepřispívá malé 
konkurenční prostředí na trhu hal určených k pronájmu.“

Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku č.j. 46635/ENV/11 ze dne 21.07.2011 uvádí, že 
pořizovatel ZÚR JMK akceptoval požadavek MŽP na snížení celkového rozsahu smíšené plochy výrobní
v prostoru Tuřan na půdách zařazených do I. třídy ochrany a upravil vymezení hranic u ploch PZ1 a PZ2 
(resp. PZR2 ve finální podobě ZÚR JMK).

S ohledem na uvedené, především na námitky Statutárního města Brna, budou navrhované plochy smíšené 
výrobní PZ1 a PZ2 v k.ú. Tuřany zapracovány do ZÚR JMK následovně: plocha PZ1 a územní rezerva PZR1 
bude nezměněna, plocha PZ2 bude z návrhové plochy smíšené výrobní změněna na územní rezervu plochy 
smíšené výrobní označené jako PZR2. 

Lze dodat, že v rámci území Brněnské aglomerace v rámci její konkurenceschopnosti v regionu je 
nezbytností vytvářet územní předpoklady pro nové pracovní příležitosti a zároveň vyvážené územní 
podmínky pro příznivé životní prostředí. 

ZÚR JMK prověřily oblast Šlapanicka, ke které lze přiřadit i MČ Brno – Tuřany, byla v ZÚR JMK identifikována 
jako oblast s výraznou kumulací záměrů v území, kterou je nutno se dále zabývat. Jedná se o stávající 
aktivity a záměry veřejného mezinárodního letiště Brno –Tuřany, dálnice D1 včetně jejího plánovaného 
zkapacitnění na šestipruhové uspořádání, navržený koridor trasy vysokorychlostní železniční trati do 
Ostravy se zastávkou letiště Brno-Tuřany v oblasti Šlapanicka, koridor Nové přerovské trati a plochy pro 
pracovní příležitosti v Tuřanech PZ1 a PZ2 (která bude v ZÚR JMK přeřazena do územních rezerv) a také 
navrhovaná plocha pro pracovní příležitosti PZR1 v územní rezervě a koridory Jižní tangenty (dále jen JT)
a Jihovýchodní tangenty (dále jen JVT), přičemž JVT bude v ZÚR JMK na základě dohod po projednání
s veřejností ve smyslu ustanovaní § 39 stavebního zákona upravena tak, že v části MÚK D2 – Tuřany bude
v návrhu a v části Tuřany - MÚK s D1 bude v územní rezervě. V souvislosti s výše uvedenými aktivitami
a záměry navrhují ZÚR JMK opatření směřující ke zlepšení situace v oblasti, např. realizaci přestavby 
krajského tahu v koridoru D38, tj. přeložku II/417 Slatina – Šlapanice, obchvat Tuřan apod. 

Předmětné záměry byly v ZÚR JMK prověřeny a vyhodnoceny z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území na 
základě dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále jen SEA) i Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA) jako 
nedílná součást SEA. 

Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví v souvislosti s prostorem Šlapanicka shrnuje kapitola 5 HIA. 

Z uvedeného vyplývá, že oblast Šlapanicka byla v ZÚR JMK identifikována jako jedna z lokalit s výraznou 
kumulací záměrů v území. HIA doporučuje situaci řešit samostatnou studií (resortní podklad), jejíž závěry 
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může zohlednit následná území studie v takové podrobnosti, kterou zásady územního rozvoje ve smyslu 
stavebního zákona neumožňují.

HIA požaduje zpracovat podrobnou studii (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci 
všech záměrů. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by 
měla být zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná 
nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze 
závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech 
rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK
u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je 
oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně 
plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, 
zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

HIA v kap 5. uvádí k jednotlivým skupinám záměrů konkrétní závěry, ze kterých vyplývá, že potenciálně ve 
střetu s cíli ochrany zdraví jsou vždy silniční záměry a záměry na budování výrobních areálů, které mohou 
být spojeny jak přímo s produkcí emisí látek znečišťujících životní prostředí či z hlučností, tak i s nárůstem 
objemů nákladní dopravy a tím i imisí a hlukové zátěže obyvatel, avšak těmto střetům je nutno předcházet 
aplikací kritérií ochrany veřejného zdraví v rámci schvalovacích procesů k příslušným záměrům (EIA, územní 
řízení).

Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví
u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících 
řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

K námitce lze dodat, požadované detailnější řešení kumulace všech záměrů a její důsledky v ZUR JMK, 
včetně navržení opatření, směřuje nad rámec podrobnosti, kterou umožňuje pro účel zásad územního 
rozvoje stavební zákon a předpisy související.

Pokud se týká části námitky, ve které je požadováno v rámci ZÚR JMK pracovat s brownfields, tak ZÚR JMK 
se předmětnou problematikou zabývá v rámci podrobnosti zásad územního rozvoje ve smyslu stavebního 
zákona a předpisů souvisejících, v rámci kap. D.3.1 Ostatní plochy a koridory v bodě (181). V ZÚR JMK jsou 
řešeny lokality uvedené v seznamu „browfieldů“ a průmyslových zón“ určeném pro potřeby dokumentu 
„Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, který schválila Rada Jihomoravského kraje na své 47. 
schůzi konané dne 12.11.2009, a to průmyslové zóny Tuřany letiště Sever, Tuřany letiště Jih a CTPark Brno 
South a lokalita Vojenské cvičiště Pánov (brownfield), která byla v rámci řešení ZÚR JMK vypuštěna
z důvodů upřednostnění zájmů ochrany přírody a krajiny. 

Pokud se týká posouzení vlivů na přírodu a krajinu, resp. na krajinný ráz, ZÚR JMK byly vyhodnoceny jako 
koncepce v rámci dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí podle přílohy k zákonu
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SEA). 
Vyhodnocení SEA provedla autorizovaná osoba v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších platných předpisů a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Požadované vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na přírodu a krajinu je obsahem SEA na základě Metodického 
postupu uvedeného v kap. Hodnocení variantně navrhovaných záměrů a její část A.6.1 Metodický postup, 
kde jsou v bodě 7. uvedena kriteria hodnocení a jejich parametry. V navazující tab. 6.1 „Katalog parametrů“ 
je pak Skupina kritérií „Příroda a krajina“. Z uvedeného vyplývá, že smíšené plochy výrobní a koridory silnic 
byly v rámci SEA hodnoceny. V rámci dokumentace SEA jsou předmětné plochy hodnoceny v příloze 1.4., 
JVT pak v částech D12 a DR 4 hodnocena v Příloze 1.1 SEA. Závěrem je konstatováno, že vymezení 
předmětných ploch koridorů je možné za předpokladu zajištění v SEA specifikovaných opatření.

Pokud se týká projektu ÚSES dle firmy LOW a spol., který je v současné době v realizaci, lze konstatovat, že 
prověření koexistence lokálního ÚSES se záměrem smíšených ploch výrobních dle ZÚR JMK není 
podrobností řešení zásad územního rozvoje, sladění obou záměrů je předmětem řešení územního plánu.
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2. námitka, vyjadřující nesouhlas s výstavbou obchvatu Tuřan D41 tak, jak je navržen ve 2. Návrhu ZÚR JMK, 
navrhující posunutí obchvatu podle přiloženého nákresu s plochou zeleně a protihlukovým opatřením, se 
zamítá.

Odůvodnění:

ZÚR JMK vymezují koridor D41 pro přestavbu krajského tahu silnic II. třídy (veřejně prospěšná stavba). 
Trasa koridoru D41 –Tuřany – obchvat dle ZÚR JMK byla připravována od roku 2003, kdy město Brno 
zajistilo zpracování dopravně urbanistické studie obchvatu Tuřan. Po projednání byla předmětná trasa 
obchvatu Tuřan zapracována do Územního plánu města Brna (dále jen ÚPmB). V září 2006 Rada města Brna
a Rada Jihomoravského kraje vyslovily souhlas s realizací společné investice „Komunikační obchvat Tuřan, I. 
etapa“. Město Brno zajistilo zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a získalo územní rozhodnutí, 
které je v právní moci. Jihomoravský kraj převzal předmětnou trasu do Generelu krajských silnic (12.2006) 
jako závaznou investici. V září 2008 Rada Jihomoravského kraje schválila investiční záměr stavby
a souhlasila se zařazením projektu do Regionálního operačního programu. Následně byla trasa obchvatu 
převzata a prověřena v návrhu ZÚR JMK. Trasa obchvatu byla detailněji řešena také v územní studii nazvané 
Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno – Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice (Kovoprojekta 
Brno, 2006) uvedené v příloze č. 2 Zadání ZÚR JMK. 

Cílem obchvatu Tuřan je, mimo jiné, převzít velké intenzity tranzitní dopravy procházející v současné době 
centrem MČ Brno – Tuřany a zajistit dopravní obslužnost s ohledem na územní rozvoj v oblasti. V ZÚR JMK 
je výše uvedená trasa obchvatu umístěna v ose koridoru o celkové šíři 150. 

Řešení předložené v námitce není prověřeno podrobnějšími podklady a zároveň není známa žádná jiná 
prověřená trasa, kterou by bylo možno převzít do ZÚR JMK, přičemž nelze pominout okolnosti výše 
uvedené přípravy trasy obchvatu Tuřan a také to, že je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Je 
neopominutelným faktem, že pokud by byl akceptován požadavek na posun obchvatu, následoval by sled 
kroků, od vypracování nové studie, přes zapracování do ZÚR JMK v rámci jejich aktualizace (cca v letech 
2013 – 2015), zapracování do Územního plánu města Brna, zpracování nové dokumentace pro územní 
řízení a pro stavební povolení a získání nového územního rozhodnutí a stavebního povolení, přičemž nelze 
vyloučit, že by se stavba mohla posunout až za rok 2020, kdy dotace z EU na akce jako je obchvat Tuřan
s největší pravděpodobností nebudou poskytovány. Dle stanoviska odboru dopravy KrÚ JMK, č.j. JMK ze 
dne 04.05.2011, jako dotčeného orgánu, nelze v ZÚR JMK nový koridor bez podrobnějších podkladů 
navrhnout. 

K poslední části námitky lze konstatovat, že v zásadách územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona 
lze vymezit plochy a koridory, avšak nelze v rámci podrobnosti zásad územního rozvoje řešit protihluková 
opatření a plochy zeleně. 

3. námitka, požadující, aby se kladl důraz na trvale udržitelný rozvoj řešeného území a respektovaly se 
priority územního plánování, se zamítá.

Odůvodnění:

Jedná se o námitku požadující dodržování stavebního zákona. Zpracovatel i pořizovatel řešením ZÚR JMK 
směřoval k udržitelnému rozvoji území, a to jak celkovým řešením ZÚR JMK, tak i přímo na základě části 
ZÚR JMK nazvané Rozbor udržitelného rozvoje území. Priority územního plánování stanovené v ZÚR JMK 
jsou obsahem části A. Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území. Zpracovatel ZÚR JMK ve výsledném řešení respektoval priority územního 
plánování.

K argumentům uvedeným v odůvodnění námitky lze uvést, že předmětné záměry v ZÚR JMK byly 
vyhodnoceny z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území na základě dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR 
JMK na udržitelný rozvoj území, součástí uvedeného vyhodnocení je rovněž Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí (dále jen SEA) a Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA). HIA v kap 5. uvádí k jednotlivým 
skupinám záměrů konkrétní závěry, ze kterých vyplývá, že potenciálně ve střetu s cíli ochrany zdraví jsou 
silniční záměry a záměry na budování výrobních areálů, které mohou být spojeny jak přímo s produkcí emisí 
látek znečišťujících životní prostředí či z hlučností, tak i s nárůstem objemů nákladní dopravy a tím i imisí
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a hlukové zátěže obyvatel, avšak těmto střetům je nutno předcházet aplikací kritérií ochrany veřejného 
zdraví v rámci schvalovacích procesů k příslušným záměrům (EIA, územní řízení). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že vymezení rozvojových záměrů představuje zásah do práv podatele. Při 
posuzování otázky práv dotčených osob je nutno vycházet zejména z cílů a úkolů územního plánování 
stanovených v § 18 stavebního zákona. Dle § 18 odst. 2 stavebního zákona územní plánování zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání 
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Dle 
odst. 3 orgány územního plánování koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné 
činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů. Je zcela logické, že při koordinaci 
veřejných a soukromých záměrů nelze vyhovět všem zájmům v území. Zde je nutno poukázat na to, jak na 
tyto otázky pohlíží ve svých rozsudcích Nejvyšší správní soud. Ten ve svém rozsudku ze dne 02.02.2011 č. j. 
6 Ao 6/2010 - 103 reagoval na ochranu práv dotčených osob následně: Nejvyšší správní soud souhlasí
s argumentací, že „..v procesu územního plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za 
současné záruky dosavadních standardů života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu 
územního plánování dochází k vážení řady zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být 
rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před jinými při zachování právem předvídané proporcionality
a ochrany základních práv před svévolnými a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže
v rámci určitého území při zachování výše zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského 
orgánu územní samosprávy a vyjadřuje realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku. 
Nepřiměřené zásahy soudní moci do konkrétních odůvodněných a zákonných věcných rozhodnutí územní 
samosprávy by byly porušením ústavních zásad o dělbě moci.“ Přiměřenost zásahu do práv lze v rámci 
měřítka ZÚR JMK jen těžko dovozovat; proto je jedním z úkolů pro územní plánování v územních plánech 
dotčených obcí stanovit podmínky pro využití koridorů a ploch v souladu s § 36 stavebního zákona. To 
znamená, že úkolem pro územní plán je zpřesnění koridorů a ploch a stanovení podrobných podmínek pro 
využití území. V měřítku územního plánu je pak nutno stanovit míru zásahu do práv a odůvodnit její 
přiměřenost. V podrobnosti ZÚR toto stanovit nelze.

Námitky zástupce veřejnosti Mgr. L. H. (K136)

Námitky zástupce veřejnosti Mgr. L. H., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, byly zaevidovány na 
podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011, pod č.j. JMK 54958/2011, sp.zn. S-JMK 
24269/2011/ OÚPSŘ.

Předmětné podání zástupce veřejnosti Mgr. L. H. bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky 
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), podle kterého mohou námitky proti návrhu 
zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále také 
„dotčené obce“) a zástupci veřejnosti, nejpozději při jeho veřejném projednání, musejí být odůvodněné
a současně musí být vymezeno území námitkou dotčené.

Z hlediska věcného obsahu byly v předmětném podání formulovány celkem tři samostatné námitky. Tyto 
námitky se dle zástupce veřejnosti vztahují ke správnímu území Statutárního města Brna, konkrétně MČ 
Brno-Tuřany, ke správnímu území města Šlapanice a k ostatním územím dotčeným ZÚR JMK. Námitky jsou 
odůvodněny společně. Jednotlivé námitky byly vypořádány následovně:

1. námitka, vyjadřující nesouhlas s navrhovanými plochami pro smíšenou výrobu a skladování PZ1 a PZ2
v k.ú. Tuřany a požadující jejich vyloučení z 2. Návrhu ZÚR JMK. Dále vyjadřující nesouhlas s územní 
rezervou ploch pro smíšenou výrobu a skladování PZR1 a požadující její vyloučení z 2. Návrhu ZÚR JMK, se 
zamítá.

Odůvodnění: 

Ve 2. Návrhu ZÚR JMK navrhované plochy nadmístního významu smíšené výrobní PZ1 a PZ2 v k.ú. Tuřany 
jsou součástí Územně analytických podkladů města Brna a projednaného konceptu pro nový Územní plán 
města Brna. Územní rezerva plochy smíšené výrobní PZR1 v k.ú.Šlapanice je sledovaným záměrem města 



811

Šlapanice. Všechny plochy jsou dlouhodobě sledovanými záměry prověřenými územní studií Urbanistická 
studie rozvojových zón letiště Brno – Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice (Kovoprojekta Brno, 2006). V 
ZÚR JMK byly předmětné plochy kladně prověřeny z hlediska územně plánovacího, z hlediska vyhodnocení 
jejich vlivů na životní prostředí (SEA) i z hlediska jejich vlivů na veřejné zdraví (HIA). 

Plochy smíšené výrobní v k.ú. Tuřany (dle 2. Návrhu ZÚR JMK PZ1 a PZ2) podporuje Statutární město Brno, 
neboť tyto plochy jsou situovány v jeho správním území. Ve stanovisku Statutárního města Brna ke 2. 
návrhu ZÚR JMK na KrÚ zaevidovaném pod č.j. JMK 54996/2011 je uvedeno, mimo jiné, v části „3. 
Vymezení významných rozvojových ploch nadmístního významu pro pracovní příležitosti …, vymezení 
územních rezerv pro umístění smíšených výrobních ploch nadmístního významu“, že Statutární město Brno 
požaduje, aby PZ2 – Průmyslová zóna Tuřany byla v plném rozsahu vymezena jako územní rezerva, že 
souhlasí s vymezením PZ1 – Rozvojová zóna letiště Brno-Tuřany v rozsahu dle ZÚR JMK jako rozvojové 
plochy nadmístního významu s odůvodněním, že „Vymezení rozsahu plochy nadmístního významu PZ1 je 
vzhledem k aktuálnímu stavu poptávky po rozvojových územích tohoto typu dostačující…“ a „…. je žádoucí 
zakotvit Průmyslovou/rozvojovou zónu Tuřany PZ2 v ZÚR JMK jako územní rezervu (tzn. dlouhodobý výhled, 
vznikne-li v budoucnosti poptávka).“

Vymezení plochy a územních rezerv pro plochy smíšené výrobní v ZÚR JMK podporuje také analýza 
poptávky investorů a naplňování rozvojových ploch v regionu Brněnské aglomerace zpracovaná 
Czechinvestem, Agenturou pro podporu podnikání a investic, ve které je uvedeno, že „…pokud jde o četnost 
nabídek v rámci ČR, pak JMK zaujímá v počtu nabídek jak na pozemky, tak na haly třetí místo.V této 
souvislosti se v roce 2010 i počátku 2011 nedařilo uspokojovat zájem investorů o větší haly (nad 5 000 qsm ) 
na území Brna a v bezprostředním okolí……. K lákání investorů do Brna současně nepřispívá malé
konkurenční prostředí na trhu hal určených k pronájmu.“

Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku č.j. 46635/ENV/11 ze dne 21.07.2011 uvádí, že 
pořizovatel ZÚR JMK akceptoval požadavek MŽP na snížení celkového rozsahu smíšené plochy výrobní
v prostoru Tuřan na půdách zařazených do I. třídy ochrany a upravil vymezení hranic u ploch PZ1 a PZ2 
(resp. PZR2 ve finální podobě ZÚR JMK).

S ohledem na uvedené, především na námitky Statutárního města Brna, byly navrhované plochy smíšené 
výrobní PZ1 a PZ2 v k.ú. Tuřany zapracovány do ZÚR JMK následovně: plocha PZ1 a územní rezerva PZR1 
bude nezměněna, plocha PZ2 bude z návrhové plochy smíšené výrobní změněna na územní rezervu plochy 
smíšené výrobní označené jako PZR2. 

Lze dodat, že v rámci území Brněnské aglomerace v rámci její konkurenceschopnosti v regionu je 
nezbytností vytvářet územní předpoklady pro nové pracovní příležitosti a zároveň vyvážené územní 
podmínky pro příznivé životní prostředí. 

ZÚR JMK prověřily oblast Šlapanicka, ke které lze přiřadit i MČ Brno – Tuřany, byla v ZÚR JMK identifikována 
jako oblast s výraznou kumulací záměrů v území, kterou je nutno se dále zabývat. Jedná se o stávající 
aktivity a záměry veřejného mezinárodního letiště Brno –Tuřany, dálnice D1 včetně jejího plánovaného 
zkapacitnění na šestipruhové uspořádání, navržený koridor trasy vysokorychlostní železniční trati do 
Ostravy se zastávkou letiště Brno-Tuřany v oblasti Šlapanicka, koridor Nové přerovské trati a plochy pro 
pracovní příležitosti v Tuřanech PZ1 a PZ2 (která bude v ZÚR JMK přeřazena do územních rezerv) a také 
navrhovaná plocha pro pracovní příležitosti PZR1 v územní rezervě a koridory Jižní tangenty (dále jen JT)
a Jihovýchodní tangenty (dále jen JVT), přičemž JVT bude v ZÚR JMK na základě dohod po projednání
s veřejností ve smyslu ustanovaní § 39 stavebního zákona upravena tak, že v části MÚK D2 – Tuřany bude
v návrhu a v části Tuřany - MÚK s D1 bude v územní rezervě. V souvislosti s výše uvedenými aktivitami
a záměry navrhují ZÚR JMK opatření směřující ke zlepšení situace v oblasti, např. realizaci přestavby 
krajského tahu v koridoru D38, tj. přeložku II/417 Slatina – Šlapanice, obchvat Tuřan apod. 

Předmětné záměry byly v ZÚR JMK prověřeny a vyhodnoceny z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území na 
základě dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále jen SEA) i Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA) jako 
nedílná součást SEA. 

Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví v souvislosti s prostorem Šlapanicka shrnuje kapitola 5 HIA. 
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Z uvedeného vyplývá, že oblast Šlapanicka byla v ZÚR JMK identifikována jako jedna z lokalit s výraznou 
kumulací záměrů v území. HIA doporučuje situaci řešit samostatnou studií (resortní podklad), jejíž závěry 
může zohlednit následná území studie v podrobnosti, kterou zásady územního rozvoje ve smyslu zákona 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 
zákon), neumožňují.

HIA požaduje zpracovat podrobnou studii (resortní podklad) a posoudit v ní očekávanou zátěž při realizaci 
všech záměrů. Vyhodnocení vlivů 2. Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území pouze předpokládá, že by 
měla být zpracována územní studie; tento požadavek však do ZÚR JMK promítnut není, protože případná 
nezbytnost zpracování územní studie vyplyne teprve ze závěrů studie rezortní. Podmínkou vyplývající ze 
závěrů HIA hodnocení je tedy pořízení resortní studie s posouzením očekávané zátěže při realizaci všech 
rozvojových záměrů v území. Tato podmínka bude projektantem zohledněna a doplněna do ZÚR JMK
u všech lokalit s předpokládanou kumulací plánovaných záměrů jako jedna z podmínek pro rozhodování
o změnách v území (v projednávaném 2. Návrhu ZÚR JMK tato podmínka nebyla uvedena). Pořizovatel je 
oprávněn v souladu s § 30 stavebního zákona pořídit územní studii v případech, kdy je to uloženo územně 
plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. KrÚ JMK je tedy oprávněn, pokud je to nezbytné, 
zadat zpracování územní studie kdykoliv, tj. aniž mu její zpracování stanoví ZÚR JMK. 

HIA v kap 5. uvádí k jednotlivým skupinám záměrů konkrétní závěry, ze kterých vyplývá, že potenciálně ve 
střetu s cíli ochrany zdraví jsou vždy silniční záměry a záměry na budování výrobních areálů, které mohou 
být spojeny jak přímo s produkcí emisí látek znečišťujících životní prostředí či z hlučností, tak i s nárůstem 
objemů nákladní dopravy a tím i imisí a hlukové zátěže obyvatel, avšak těmto střetům je nutno předcházet 
aplikací kritérií ochrany veřejného zdraví v rámci schvalovacích procesů k příslušným záměrům (EIA, územní 
řízení). 

Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou strategickým dokumentem a rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví
u koncepcí se odehrává ve strategické rovině s tím, že podrobné hodnocení je možné až v navazujících 
řízeních, kdy jsou známy technické parametry záměru, považujeme zpracování HIA za dostatečné.

K námitce lze dodat, požadované detailnější řešení kumulace všech záměrů a její důsledky v ZUR JMK, 
včetně navržení opatření, směřuje nad rámec podrobnosti, kterou umožňuje pro účel zásad územního 
rozvoje stavební zákon a předpisy související.

Pokud se týká části námitky, ve které je požadováno v rámci ZÚR JMK pracovat s brownfields, tak ZÚR JMK 
se předmětnou problematikou zabývá v rámci podrobnosti zásad územního rozvoje ve smyslu stavebního 
zákona a předpisů souvisejících, v rámci kap. D.3.1 Ostatní plochy a koridory v bodě (181). V ZÚR JMK jsou 
řešeny lokality uvedené v seznamu „browfieldů“ a průmyslových zón“ určeném pro potřeby dokumentu 
„Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, který schválila Rada Jihomoravského kraje na své 47. 
schůzi konané dne 12.11.2009, a to průmyslové zóny Tuřany letiště Sever, Tuřany letiště Jih a CTPark Brno 
South a lokalita Vojenské cvičiště Pánov (brownfield), která byla v rámci řešení ZÚR JMK vypuštěna
z důvodů upřednostnění zájmů ochrany přírody a krajiny. 

Pokud se týká posouzení vlivů na přírodu a krajinu, resp. na krajinný ráz, ZÚR JMK byly vyhodnoceny jako 
koncepce v rámci dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí podle přílohy k zákonu
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SEA). 
Vyhodnocení SEA provedla autorizovaná osoba v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších platných předpisů a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Požadované vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na přírodu a krajinu je obsahem SEA na základě Metodického 
postupu uvedeného v kap. Hodnocení variantně navrhovaných záměrů a její část A.6.1 Metodický postup, 
kde jsou v bodě 7. uvedena kriteria hodnocení a jejich parametry. V navazující tab. 6.1 „Katalog parametrů“ 
je pak Skupina kritérií „Příroda a krajina“. Z uvedeného vyplývá, že smíšené plochy výrobní a koridory silnic 
byly v rámci SEA hodnoceny. V rámci dokumentace SEA jsou předmětné plochy hodnoceny v příloze 1.4., 
JVT pak v částech D12 a DR 4 hodnocena v Příloze 1.1 SEA. Závěrem je konstatováno, že vymezení 
předmětných ploch koridorů je možné za předpokladu zajištění v SEA specifikovaných opatření.
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Pokud se týká projektu ÚSES dle firmy LOW a spol., který je v současné době v realizaci, lze konstatovat, že 
prověření koexistence lokálního ÚSES se záměrem smíšených ploch výrobních dle ZÚR JMK není 
podrobností řešení zásad územního rozvoje, sladění obou záměrů je předmětem řešení územního plánu.

2. námitka, vyjadřující nesouhlas s výstavbou obchvatu Tuřan D41 tak, jak je navržen ve 2. Návrhu ZÚR JMK, 
navrhující posunutí obchvatu podle přiloženého nákresu s plochou zeleně a protihlukovým opatřením, se 
zamítá.

Odůvodnění:

ZÚR JMK vymezují koridor D41 pro přestavbu krajského tahu silnic II. třídy (veřejně prospěšná stavba). 
Trasa koridoru D41 –Tuřany - obchvat dle ZÚR JMK byla připravována od roku 2003, kdy město Brno 
zajistilo zpracování dopravně urbanistické studie obchvatu Tuřan. Po projednání byla předmětná trasa 
obchvatu Tuřan zapracována do Územního plánu města Brna (dále jen ÚPmB). V září 2006 Rada města Brna
a Rada Jihomoravského kraje vyslovily souhlas s realizací společné investice „Komunikační obchvat Tuřan, I. 
etapa“. Město Brno zajistilo zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a získalo územní rozhodnutí, 
které je v právní moci. Jihomoravský kraj převzal předmětnou trasu do Generelu krajských silnic (12.2006) 
jako závaznou investici. V září 2008 Rada Jihomoravského kraje schválila investiční záměr stavby
a souhlasila se zařazením projektu do Regionálního operačního programu. Následně byla trasa obchvatu 
převzata a prověřena v návrhu ZÚR JMK. Trasa obchvatu byla detailněji řešena také v územní studii nazvané 
Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno – Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice (Kovoprojekta 
Brno, 2006) uvedené v příloze č. 2 Zadání ZÚR JMK. 

Cílem obchvatu Tuřan je, mimo jiné, převzít velké intenzity tranzitní dopravy procházející v současné době 
centrem MČ Brno - Tuřany a zajistit dopravní obslužnost s ohledem na územní rozvoj v oblasti. V ZÚR JMK je 
výše uvedená trasa obchvatu umístěna v ose koridoru o celkové šíři 150. 

Řešení předložené v námitce není prověřeno podrobnějšími podklady a zároveň není známa žádná jiná 
prověřená trasa, kterou by bylo možno převzít do ZÚR JMK, přičemž nelze pominout okolnosti výše 
uvedené přípravy trasy obchvatu Tuřan a také to, že je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Je 
neopominutelným faktem, že pokud by byl akceptován požadavek na posun obchvatu, následoval by sled 
kroků, od vypracování nové studie, přes zapracování do ZÚR JMK v rámci jejich aktualizace (cca v letech 
2013 – 2015), zapracování do Územního plánu města Brna, zpracování nové dokumentace pro územní 
řízení a pro stavební povolení a získání nového územního rozhodnutí a stavebního povolení, přičemž nelze 
vyloučit, že by se stavba mohla posunout až za rok 2020, kdy dotace z EU na akce jako je obchvat Tuřan
s největší pravděpodobností nebudou poskytovány. Dle stanoviska odboru dopravy KrÚ JMK, č.j. JMK ze 
dne 04.05.2011, jako dotčeného orgánu, nelze v ZÚR JMK nový koridor bez podrobnějších podkladů 
navrhnout. 

K poslední části námitky lze konstatovat, že v zásadách územního rozvoje ve smyslu § 36 zákona 183/2006 
Sb., o územním plánování stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze vymezit plochy a koridory, 
avšak nelze v rámci podrobnosti zásad územního rozvoje řešit protihluková opatření a plochy zeleně. 

3. námitka, požadující, aby se kladl důraz na trvale udržitelný rozvoj řešeného území a respektovaly se 
priority územního plánování, se zamítá.

Odůvodnění:

Jedná se o námitku požadující dodržování stavebního zákona. Zpracovatel i pořizovatel řešením ZÚR JMK 
směřoval k udržitelnému rozvoji území, a to jak celkovým řešením ZÚR JMK, tak i přímo na základě části 
ZÚR JMK nazvané Rozbor udržitelného rozvoje území. Priority územního plánování stanovené v ZÚR JMK 
jsou obsahem části A. Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území. Zpracovatel ZÚR JMK ve výsledném řešení respektoval priority územního 
plánování.

K argumentům uvedeným v odůvodnění námitky lze uvést, že předmětné záměry v ZÚR JMK byly 
vyhodnoceny z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území na základě dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR 
JMK na udržitelný rozvoj území, součástí uvedeného vyhodnocení je rovněž Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí (dále jen SEA) a Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen HIA). HIA v kap 5. uvádí k jednotlivým 
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skupinám záměrů konkrétní závěry, ze kterých vyplývá, že potenciálně ve střetu s cíli ochrany zdraví jsou 
silniční záměry a záměry na budování výrobních areálů, které mohou být spojeny jak přímo s produkcí emisí 
látek znečišťujících životní prostředí či z hlučností, tak i s nárůstem objemů nákladní dopravy a tím i imisí
a hlukové zátěže obyvatel, avšak těmto střetům je nutno předcházet aplikací kritérií ochrany veřejného 
zdraví v rámci schvalovacích procesů k příslušným záměrům (EIA, územní řízení). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že vymezení rozvojových záměrů představuje zásah do práv podatele. Při 
posuzování otázky práv dotčených osob je nutno vycházet zejména z cílů a úkolů územního plánování 
stanovených v § 18 stavebního zákona. Dle § 18 odst. 2 stavebního zákona územní plánování zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání 
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Dle 
odst. 3 orgány územního plánování koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné 
činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů. Je zcela logické, že při koordinaci 
veřejných a soukromých záměrů nelze vyhovět všem zájmům v území. Zde je nutno poukázat na to, jak na 
tyto otázky pohlíží ve svých rozsudcích Nejvyšší správní soud. Ten ve svém rozsudku ze dne 02.02.2011 č. j. 
6 Ao 6/2010 - 103 reagoval na ochranu práv dotčených osob následně: Nejvyšší správní soud souhlasí
s argumentací, že „..v procesu územního plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za 
současné záruky dosavadních standardů života pro všechny, kterých s územní plány týkají. V procesu 
územního plánování dochází k vážení řady zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být 
rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před jinými při zachování právem předvídané proporcionality
a ochrany základních práv před svévolnými a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže
v rámci určitého území při zachování výše zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského 
orgánu územní samosprávy a vyjadřuje realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku. 
Nepřiměřené zásahy soudní moci do konkrétních odůvodněných a zákonných věcných rozhodnutí územní 
samosprávy by byly porušením ústavních zásad o dělbě moci.“ Přiměřenost zásahu do práv lze v rámci 
měřítka ZÚR JMK jen těžko dovozovat; proto je jedním z úkolů pro územní plánování v územních plánech 
dotčených obcí stanovit podmínky pro využití koridorů a ploch v souladu s § 36 stavebního zákona. To 
znamená, že úkolem pro územní plán je zpřesnění koridorů a ploch a stanovení podrobných podmínek pro 
využití území. V měřítku územního plánu je pak nutno stanovit míru zásahu do práv a odůvodnit její 
přiměřenost. V podrobnosti ZÚR toto stanovit nelze. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 172 odst. 5 správního řádu nelze odvolat ani podat rozklad.

JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje
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