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A. VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

( MŽP )

Vyhodnocení a vypořádání požadavků MŽP – viz následující tabulka:
Poř. číslo
podání
DO 14
MŽP

Označení subjektu
MŽP

Požadavek

Název a adresa subjektu
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 PRAHA 10
Úprava
Zprávy

Vyhodnocení požadavku

Zmocnění DO:
Ministerstvo životního prostředí jako ministerstvo příslušné podle s § 42 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. uplatnilo
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ“), jako příslušný
orgán územního plánování podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámil, že
zpracoval dle § 42 odst. 1 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje v období 10/2016 – 12/2018 (dále jen „Zpráva“) a vyzval Ministerstvo životního prostředí
(dále také jen „MŽP“) k uplatnění vyjádření s požadavky na obsah Zprávy a dále uplatnění stanoviska
zpracovaného podle kritérií přílohy č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) k potřebě posouzení
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“) z hlediska vlivů na životní
prostředí.
I. MŽP uplatňuje na základě ustanovení § 42 odst. 1 stavebního zákona následující vyjádření s požadavky na
obsah Zprávy.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
ovzduší“):
Do kapitoly F.2 „Požadavky na zohlednění
nových zákonných předpisů a koncepčních
materiálů v návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK“
požadujeme doplnit následující text:

ANO

„V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK sledovat
soulad pořizované aktualizace s koncepcemi
v oblasti ochrany ovzduší zpracovávanými na
regionální a národní úrovni v souladu se
zákonem o ochraně ovzduší.“
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Na základě požadavku MŽP bude na konec
bodu F.2 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
doplněn požadavek:
- Sledovat soulad s koncepcemi a jejich
aktualizacemi v oblasti ochrany ovzduší
zpracovávanými na regionální a národní
úrovni.
Z vyhodnocení požadavku MŽP vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Tímto upozorňujeme na ustanovení § 9 odst. 4
zákona o ochraně ovzduší, kdy jsou kraje
a obce povinny provádět opatření stanovená
v příslušném programu zlepšování kvality
ovzduší s cílem dosažení imisních limitů co
nejdříve. V průběhu roku 2019 proběhne
aktualizace výše zmíněných programů
a v rámci ní budou navržena dodatečná
opatření, která by měla být promítnuta do ZÚR
JMK.
Dále považujeme za vhodné, aby tabulka na
NE
straně 22 s názvem „Identifikované
závady/problémy a požadavky na jejich
odstranění nebo omezení“ byla uvedena
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Smyslem kapitoly C není opisovat celou
SWOT analýzu z jiného dokumentu, jak
doporučuje MŽP, nýbrž závěry z prověření
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v kompletní podobě, tzn., považujeme za
vhodné uvést celou SWOT analýzu.

problémů identifikovaných v Územně
analytických podkladech (ÚAP).
Konkrétně na str. 21 je v kapitole C
v úvodní pasáži nad předmětnou tabulkou
objasněno, že na požadavky k odstranění
nebo omezení veškerých relevantních
současných i do budoucna očekávaných
problémů a střetů v území reagovaly již
ZÚR JMK. Následně jsou z bodu 4.9 ÚAP
JMK 2017, a to ze souhrnného přehledu
hlavních problémů k řešení v ZÚR, citovány
vybrané problémy, přičemž „vybranými“ se
rozumí ty problémy, které nemají být při
pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
opomenuty.
Vyhodnocení požadavku MŽP nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP
č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací a oznamování rizikových
geofaktorů, ve znění pozdějších předpisů:
Ve Zprávě uvedené požadavky na Aktualizaci
č. 1 ZÚR JMK týkající se limitů využití území
a ochrany nerostných surovin považujeme za
nedostatečné, a proto doporučujeme tuto tezi
přepracovat jako samostatné body stanovující
zásady pro usměrňování územního rozvoje
a rozhodování o změnách v území. Navrhované
body jsou uvedeny ve vyjádření odboru
geologie MŽP, které je přílohou tohoto dopisu.

NE

Pořizovatel odmítá tvrzení, že požadavky
jsou nedostatečné.
Z hlediska problematiky nerostného
bohatství byly relevantní podmínky
a požadavky na uspořádání území včetně
úkolů pro územní plánovaní zapracovány
již do vydaných ZÚR JMK.
Dle stavebního zákona a přílohy č. 9
vyhlášky č. 500/2006 Sb. Zpráva
o uplatňování ZÚR JMK obsahuje
„požadavky a podmínky pro zpracování
návrhu aktualizace ZÚR JMK“, tj.
požadavky podle kterých má projektant
návrh Aktualizace č. 1 ZÚR JMK zpracovat.
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Z výše uvedeného vyplývá, že požadavky
obsažené ve Zprávě o uplatňování
ZÚR JMK nelze přepracovat na samostatné
body stanovující obecné zásady ochrany
nerostných surovin, jak doporučuje odbor
geologie.
Z věcného hlediska jsou teze odboru
geologie obecnými zásadami, které jsou
promítnuty v ZÚR JMK.
Vyhodnocení požadavku MŽP nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o ochraně přírody a krajiny“):

04

V části F.1.4.1 doporučujeme, aby byly kromě
Územní studie Jihomoravského kraje brány
v potaz i tyto publikace: Průchodnost silnic
a dálnic pro volně žijící živočichy, Ochrana

ANO
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V rámci zpracování ZÚR JMK byla pří
koordinaci prvků ÚSES a liniových staveb
dopravní a technické infrastruktury
prověřena využitelnost míst s existující
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průchodnosti krajiny pro velké savce
a Metodika monitoringu a sběru dat k určení
významných migračních koridorů ptáků
a létajících savců na úrovni ČR. Přímé odkazy
na tyto publikace jsou součástí vyjádření
odboru druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků MŽP, které je přílohou
tohoto dopisu.

přirozenou prostupností, zajišťující alespoň
minimální propojitelnost pro část bioty.
Rovněž byla prověřena možnost propojení,
které by zajistilo průchod bioty a to např.
velkým savcům. Byly zvažovány zejména
případy, kdy je vedení biokoridoru shodné
s významnou migrační trasou. V ZÚR JMK
nebylo možné stanovit podmínku
neomezeného průchodu, protože dosud
nebyla jednoznačně legislativně ošetřena
problematika migračních tras, včetně
stanovení jejich nadmístního nebo
celorepublikového významu.
Upřesňujeme, že ve Zprávě o uplatňování
ZÚR JMK je přehled nejvýznamnějších
koncepčních materiálů uveden v kapitole
B.2, požadavky na jejich zohlednění pak
v kapitole F.2.
Na základě doporučení MŽP bude na konec
bodu F.2 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
doplněn požadavek:
- Při zpracování návrhu Aktualizace č. 1
ZÚR JMK vzít v potaz publikace:
„Průchodnost silnic a dálnic pro volně
žijící živočichy“ (2011), „Ochrana
průchodnosti krajiny pro velké savce“
(2010) a „Metodika monitoringu a sběru
dat k určení významných migračních
koridorů ptáků a létajících savců na
úrovni ČR“ (2016).
Z vyhodnocení požadavku MŽP vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

05

V části F.2, kde je jako nová relevantní
legislativa zmíněno mj. Nařízení vlády ČR
č. 187/2018 o vyhlášení evropsky významných
lokalit zařazených do evropského seznamu, ve
znění pozdějších předpisů, upozorňujeme, že
obecně v takovémto kontextu nemá být
citováno nařízení vlády (dále jen „NV“)
o evropském seznamu, ale NV o národním
seznamu. Správně by tedy mělo být citováno
NV č. 318/2013 Sb., o stanovení národního
seznamu evropsky významných lokalit ve
smyslu § 45a odst. 1 zákona o ochraně přírody
a krajiny, ve smyslu znění NV č. 73/2016 Sb.
a NV č. 207/2016 Sb.

ANO

V tomto kontextu také považujeme za vhodné
zohlednit jako nový relevantní nelegislativní
materiál Metodický pokyn MŽP – Postup
hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Upřesňujeme, že ve Zprávě o uplatňování
ZÚR JMK je přehled nejvýznamnějších
nových zákonných předpisů (tj. po vydání
ZÚR JMK) a koncepčních materiálů uveden
v kapitole B.2, požadavky na jejich
zohlednění pak v kapitole F.2.
Nařízení vlády (NV) č. 318/2013 Sb.,
o stanovení národního seznamu evropsky
významných lokalit ve smyslu § 45a odst. 1
zákona o ochraně přírody a krajiny,
ve znění NV č. 73/2016 Sb. a NV
č. 207/2016 Sb. bylo již zohledněno v ZÚR
JMK. Protože nedošlo k jeho změně, není
důvodné jej uvádět v přehledu nových
předpisů pro Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK.
Na základě doporučení MŽP bude z bodů
B.2 a F.2 NV č. 187/2018 vypuštěno.
Na konec bodu F.2 Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK bude doplněn požadavek:
- Při zpracování návrhu Aktualizace č. 1
ZÚR JMK vzít v potaz metodický pokyn
MŽP „Postup hodnocení vlivů koncepcí
a záměrů na evropsky významné lokality
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a ptačí oblasti“ zveřejněný ve Věstníku
MŽP č. 8/2018.
Z vyhodnocení požadavku MŽP vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
II. MŽP na základě ustanovení § 42 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 10i odst. 2 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí s přihlédnutím ke kritériím přílohy č. 8 k zákonu o posuzování vlivů
na životní prostředí, a to zejména k obsahu koncepce a charakteristice vlivů koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví a charakteristice dotčeného území, vydává níže uvedené stanovisko a zároveň stanovuje
podrobnější požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na životní prostředí:
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK může mít významný
vliv na životní prostředí, a proto je nezbytné
provést její posouzení z hlediska jejích vlivů na
životní prostředí, a to v plném rozsahu dle
přílohy stavebního zákona.

ANO

Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude posouzena
z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA),
které je podle písm. A přílohy č. 5 vyhlášky
č. 500/2006 Sb. součástí Vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území (VVURU).
Do požadavků na zpracování VVURU
v kapitole F.3 Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK bude doplněn následující text:
Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK na životní prostředí“ (SEA) bude
zpracováno podle přílohy stavebního
zákona „Rámcový obsah vyhodnocení vlivů
politiky územního rozvoje, zásad územního
rozvoje a územního plánu pro účely
posuzování vlivu koncepcí na životní
prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území)“.
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Z vyhodnocení stanoviska MŽP
(stanoviska SEA) vyplývá úprava Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.
Odůvodnění:
Porovnání s relevantními kritérii pro zjišťovací řízení dle přílohy č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na
životní prostředí:
1. Obsah koncepce, zejména s ohledem na:
a. účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů koncepce – z vyhodnocení
uplatňování ZÚR JMK vyplývá požadavek prověřit aktuálnost územních rezerv mj. pro záměry
silniční a železniční dopravy, jejichž řešení je navrhováno v několika variantách. Jedná se například
o varianty vedení dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno
či o variantní záměry železniční dopravy pro síť nových vysokorychlostních a konvenčních tratí.
b. míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich
umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám, nebo z hlediska požadavků na přírodní
zdroje – Zpráva obsahuje řadu námětů na aktualizaci ZÚR JMK, mezi nimiž se vyskytují návrhy
stanovující rámec pro budoucí povolení záměrů dle přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na
životní prostředí. Jedná se zejména o prověření aktuálnosti územních rezerv pro rozvojové záměry
koridorů dopravní a technické infrastruktury, např. záměry silniční, železniční a vodní dopravy,
záměry plynárenské či vodohospodářské.
c. míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepce – Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude mít vztah k řadě dokumentů
na národní i regionální úrovni (Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1,
územní plány obcí, dopravní koncepce aj.).
d. význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví,
zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje –Aktualizace č. 1 ZÚR JMK, jakožto územně
plánovací dokumentace, je koncepcí s významným potenciálem pro začlenění požadavků na
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ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. Rovněž bude prověřen vztah Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK k cílům ochrany životního prostředí přijatými na vnitrostátní úrovni.
e. vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území (včetně sociálně-ekonomických aspektů) –
návrh Aktualizace č. 1 ZÚR JMK může mít vliv mimo jiné na zlepšení dopravní obslužnosti
Jihomoravského kraje prostřednictvím navrhovaných rozvojových záměrů dopravní infrastruktury či
na zlepšení územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) realizací vhodných opatření,
a v úhrnu tedy i na zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území.
f. problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné pro koncepci – v dotčeném
území se nachází pozemky v I. a II. třídě ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“),
pozemky určené k plnění funkce lesa (dále jen „PUPFL“) v kategorii lesy ochranné a rovněž
nadregionální a regionální biokoridory a biocentra, jež mohou být protnuty některými
z navrhovaných záměrů. Dálnice D1, D2 a D52 se podílí na znečišťování ovzduší v Metropolitní
rozvojové oblasti Brno a jsou významným zdrojem hluku. V případě variantního záměru D43 je
problematický zejména průchod některých variant trasy v blízkosti zastavěného území.
g. význam koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů Evropského
společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví – předkládaná Zpráva neobsahuje
takové náměty, které by představovaly dopady do oblastí uplatňování práva životního prostředí EU.
2. Charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristika dotčeného
území, zejména s ohledem na:
a. pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu – v rámci návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK lze předpokládat vlivy trvalé a nevratné, např. z hlediska záboru ZPF v I. a II. třídě ochrany
nebo případných střetů s významnými krajinnými prvky při zpřesňování a úpravě tras
dopravních koridorů.
b.

kumulativní a synergickou povahu vlivu – možné kumulativní a synergické vlivy lze očekávat,
např. kumulace vlivů na ovzduší se stávající silniční infrastrukturou. Je proto nezbytné
důkladně vyhodnotit potenciální kumulativní a synergické vlivy a stanovit případná opatření
k předcházení, vyloučení či zmírnění kumulativních a synergických vlivů a stanovit případný
monitoring. Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR JMK by mělo
proběhnout také v souvislosti s vlivy, resp. se záměry (uvažovanými i se stávajícími)
v sousedním Pardubickém, Olomouckém, Zlínském kraji a kraji Vysočina. V případě změny
územní rezervy pro záměr průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe (dále jen „průplavní
spojení D–O–L“) na návrhový koridor je nutné vyhodnotit kumulativní a synergické vlivy
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK i ve vztahu k ostatním dotčeným krajům ČR, stejně jako k dalším
dotčeným státům.

c.

přeshraniční povahu vlivu – potenciální přeshraniční vlivy lze předpokládat zejména v případě
záměrů vysokorychlostní tratě (dále jen „VRT“) Brno – Břeclav – hranice ČR/Rakousko (–Vídeň),
VRT Břeclav – hranice ČR/SR (–Bratislava) a průplavního spojení D–O–L, zejména variantního
úseku Hodonín – hranice ČR. Podle Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra –
Labe má jeho výstavba úzkou souvislost s navazujícími projekty zaměřenými na zlepšení
splavnosti navazujících řek, z pohledu JMK tedy Labe, Odry, případně i Váhu. Jak Zpráva uvádí,
pro tyto navazující projekty musí být zpracováno samostatné ekonomické hodnocení v Polsku
a na Slovensku.

d.

rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce (např. při
přírodních katastrofách, při haváriích) – v rámci provádění Aktualizace č. 1 ZÚR JMK se v této
fázi nepředpokládají rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví v souvislosti s přírodními
katastrofami či haváriemi.

e.

závažnost a rozsah vlivu (počet obyvatel, který by mohl být pravděpodobně zasažen) –
vzhledem k počtu obyvatel žijících v dotčeném území může mít Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
potenciál významných a rozsáhlých vlivů.

f.

důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na:
i.

zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví – území Jihomoravského kraje je
charakterizováno velkým podílem zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“), např.
chráněná krajinná oblast (dále jen „CHKO“) Moravský kras, přírodní park Baba, přírodní
rezervace Holé vrchy aj., i jeho morfologickou různorodostí území, které diferencuje
Stránka 6 / 253

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
a vytváří vysokou míru biologické rozmanitosti a pestré spektrum krajinných oblastí se
specifickými přírodními a kulturními hodnotami.
ii.

ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace – vzhledem k charakteru požadavků pro
zpracování návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK (např. vymezení návrhových koridorů pro
dálniční a silniční síť) a jejich možnému situování do oblastí s větší hustotou obyvatel lze
negativní vlivy předpokládat.

iii.

překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot – s dalším rozvojem
dopravní infrastruktury lze předpokládat větší zatížení obyvatel negativními vlivy. Z tohoto
důvodu je nutné posoudit rozvoj dopravní infrastruktury zejména v souvislosti se
stanovenými mezními hodnotami imisních limitů pro ochranu veřejného zdraví
v dotčeném území.

iv.

kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání – při případném převedení územních rezerv na
návrhové koridory a plochy lze předpokládat negativní vlivy v podobě záborů ZPF v I.
a II. třídě ochrany a PUPFL v kategorii ochranných lesů.

v.

g.

dopady změny klimatu – u opatření souvisejících s nárůstem zpevněných ploch, jejichž
důsledkem bude omezení vsakování dešťové vody do půdy a zvyšování teploty povrchu lze
předpokládat negativní ovlivnění (mikro)klimatu v dotčeném území. Klima může významně
ovlivnit i záměr průplavního spojení D–O–L.
dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární nebo
mezinárodní úrovni – vzhledem k tomu, že předmětem Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude mj.
prověření aktuálnosti územních rezerv a jejich případná změna na návrhové plochy a koridory,
nelze vyloučit významný vliv na evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) nebo ptačí oblasti
(dále jen „PO“) soustavy Natura 2000, které se nacházejí na území Jihomoravského kraje.

3. Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných
na odlišných úrovních v téže oblasti – přínos posouzení Aktualizace č. 1 ZÚR JMK je považován za
významný především z důvodu zajištění environmentální integrity a prevence významných či
nevratných poškození životního prostředí a veřejného zdraví. Jelikož jsou předmětné koridory a plochy
v platných ZÚR JMK vymezeny pouze jako územní rezervy a dosud nebylo provedeno vyhodnocení vlivů
na životní prostředí, je jejich posouzení v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK požadováno.
MŽP jako dotčený orgán při pořizování zásad územního rozvoje v souladu s § 10i odst. 2 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí stanoví níže uvedené podrobnější požadavky na obsah a rozsah
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na životní prostředí. Obecně však platí ta zásada, že
MŽP požaduje zpracovat vyhodnocení vlivů aktualizace na životní prostředí dle přílohy stavebního
zákona a v takové podrobnosti, jaká odpovídá měřítku zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR JMK a ve Zprávě
uvedeným návrhům na tuto aktualizaci.
Při zpracovávání vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na životní prostředí je možné vycházet
z „Metodického doporučení pro vyhodnocení vlivů PÚR ČR a ZÚR na životní prostředí“ zveřejněného ve
Věstníku MŽP (ročník XV – únor 2015 – částka 2).

02

1. U všech nových či upravených opatření
(návrhů) požadujeme vyhodnotit jejich vlivy na
životní prostředí a veřejné zdraví. Vyhodnocení
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví musí
obsahovat vyhodnocení vlivů všech
vymezených (nových i upravených) ploch,
koridorů, oblastí a os jednotlivě, a to na
všechny složky životního prostředí. Posuzují se
vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí,
zahrnující vlivy na živočichy a rostliny (zejména
vlivy Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na fragmentaci
krajiny, střety s migračními trasami živočichů
a zachování migrační propustnosti),
ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu,
ovzduší, klima a krajinu (zejména krajinný ráz),
přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní
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Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK na životní prostředí bude zpracováno
podle přílohy stavebního zákona „Rámcový
obsah vyhodnocení vlivů politiky územního
rozvoje, zásad územního rozvoje
a územního plánu pro účely posuzování
vlivu koncepcí na životní prostředí (Část A
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území“.
Do požadavků na zpracování VVURU
v kapitole F.3 Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK bude doplněn následující text:
„Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK na životní prostředí“ (SEA) bude
zpracováno podle přílohy stavebního

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
památky a na jejich vzájemné působení
a souvislosti.
2. Při novém vymezování ploch a koridorů
v maximální možné míře prověřovat řešení ve
variantách nebo alternativách a tyto varianty
nebo alternativy následně náležitě vyhodnotit
a porovnat. V případě variantního řešení
vyhodnotí posuzovatel všechny dostupné
varianty v návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
z hlediska jejich přípustnosti (přípustné,
podmíněně přípustné, nepřípustné) se zájmy
ochrany přírody. U varianty podmíněně
přípustné navrhne posuzovatel případná
opatření, která by vyloučila, snížila, zmírnila
nebo kompenzovala negativní vliv na zájmy
ochrany přírody. Dále porovná varianty
a stanoví jejich pořadí z hlediska vlivů na
chráněná území a v závěru konstatuje
nejpřijatelnější variantu. V případě, že dle
názoru posuzovatele je možné najít vhodnější
řešení, která nejsou v návrhu Aktualizace č. 1
ZÚR JMK zahrnuta, je možné je ve
vyhodnocení uvést a doporučit jejich zařazení
do aktualizace.
3. Požadujeme vyhodnotit všechny případné
varianty dopravních koridorů (železničních,
silničních i vodních), přičemž při umísťování
koridorů dopravních staveb je třeba zohlednit
stávající úroveň znečistění dané lokality
vzhledem k dodržování imisních limitů
stanovených v příloze č. 1 k zákonu o ochraně
ovzduší.
4. Požadujeme vyhodnotit soulad plánovaných
záměrů Aktualizace č. 1 ZÚR JMK se
strategickými dokumenty v oblasti ochrany
ovzduší na národní a regionální úrovni, které
se touto problematikou zabývají – zejména
Národní program snižování emisí ČR, Program
zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod
CZ06Z a Program zlepšování kvality ovzduší
aglomerace Brno CZ06A, případně s jejich
aktualizacemi.
5. Požadujeme vyhodnotit, zda je Aktualizace
č. 1 ZÚR JMK v souladu s již schválenými
koncepčními dokumenty v ochraně přírody
a krajiny národní úrovně (s Aktualizací Státního
programu ochrany přírody a krajiny ČR, Státní
politikou životního prostředí ČR 2012-2020,
Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR
2016–2025) a s republikovými prioritami
v oblasti ochrany přírody a krajiny
stanovenými v PÚR ČR.
6. Dále požadujeme vyhodnotit vliv nově
vymezených, aktualizovaných nebo jinak
upravených záměrů na dotčená ZCHÚ
kategorie CHKO, národní přírodní rezervace,
národní přírodní památka, přírodní rezervace
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zákona „Rámcový obsah vyhodnocení vlivů
politiky územního rozvoje, zásad územního
rozvoje a územního plánu pro účely
posuzování vlivu koncepcí na životní
prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území).
Dále uvedené upřesňující požadavky ze
stanoviska MŽP k obsahu a rozsahu
hodnocení budou zohledněny v míře
a podrobnosti příslušející zásadám
územního rozvoje.
Upřesňující požadavky ze stanoviska MŽP
budou v kapitole F.3 Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK uvedeny.
Z vyhodnocení požadavku MŽP vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
a přírodní památka, přičemž je nutno posoudit,
zda tyto záměry respektují limity využití území.
Je nezbytné vyhodnotit, zda v důsledku
realizace záměrů nemůže dojít k ohrožení
předmětů a cílů ochrany dotčených ZCHÚ.
V rámci vyhodnocení požadujeme navrhnout
případná opatření k předcházení, vyloučení či
snížení negativních vlivů na soustavu ZCHÚ.
7. V rámci vyhodnocení vlivů na životní
prostředí Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
požadujeme provést vyhodnocení
kumulativních a synergických vlivů.
Vyhodnocení těchto vlivů na životní prostředí
je třeba zpracovat na úrovni konkrétních
navržených koridorů, stejně tak je následně
nezbytné vyhodnotit návrh Aktualizace č. 1
ZÚR JMK jako celek s ohledem na širší vztahy
a vazby a v souvislosti se stavem v území
a záměry v území schválenými k realizaci či
záměry uvažovanými (rozsudek NSS 4 Aos
1/2013-133). Tam, kde budou zjištěny
potenciální negativní kumulativní nebo
synergické vlivy, je nutné navrhnout
kompenzační opatření a případný monitoring
těchto potenciálních vlivů. Je nezbytné
upozornit na rozsudek NSS 1 Ao 7/2011-526,
kterým byly zrušeny Zásady územního rozvoje
Jihomoravského kraje.
8. Požadujeme vyhodnotit změnu vodního
režimu krajiny v souvislosti s navrženými
plochami a koridory a zároveň stanovit limity
pro využívání území, jejichž dodržení je
nezbytné pro zachování příznivých odtokových
poměrů. Především u navržených ploch
a koridorů je důležité vyhodnotit vliv na
charakter odvodnění oblasti v souvislosti
s navrhovanou zástavbou a stanovit limity tak,
aby v důsledku realizace záměrů nebylo
následně nezbytné budovat technická opatření
pro zadržení vody v krajině, ochranu sídel
apod.
9. Požadujeme vyhodnotit vliv navrhovaných
záměrů na stav dotčených vodních útvarů
v souladu se směrnicí 2000/60/ES Evropského
parlamentu a Rady ustanovující rámec pro
činnost Společenství v oblasti vodní politiky
(dále jen „Rámcová směrnice o vodách“), a to
především v kontextu možnosti rané
identifikace záměrů, které by v budoucnu
mohly naplňovat kritéria pro aplikaci č. 4 odst.
7 Rámcové směrnice o vodách, resp.
ustanovení § 23a odst. 8 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vodní zákon“), a případného
vymezení nadřazeného veřejného zájmu (viz
§ 23a odst. 8 písm. c) vodního zákona).
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10. Požadujeme vyhodnotit vliv Aktualizace
č. 1 ZÚR JMK na ZPF, respektive zda realizací
koncepce nemůže dojít k ohrožení předmětů
a cílů ochrany ZPF, především ve vztahu
k velikosti záborů zemědělské půdy a také
záborům nejkvalitnější půdy v I. a II. třídě
ochrany, případně požadujeme uvést opatření
vůči těmto negativním vlivům. Dále
požadujeme se zaměřit na posouzení nutnosti
odejmutí ploch ZPF, snížení velikosti záborů na
minimum, posouzení veřejného zájmu, který
výrazně převažuje nad zájmem ochrany ZPF
v případě nově vymezených ploch a posouzení
vhodnosti jednotlivých variant tras řešených
záměrů ve vztahu k ochraně ZPF.
11. Požadujeme respektovat stanovené důlní
prostory, chráněná ložisková území, výhradní
a významná ložiska nevyhrazeného nerostu,
a prognózní zdroje do doby jejich využití.
12. U nově navržených či upravených koridorů
a ploch vyhodnotit zásah do lesních porostů či
ochranného pásma lesa.
13. Požadujeme, aby předmětná Aktualizace
č. 1 ZÚR JMK zohledňovala potřeby
a požadavky v oblasti ochrany klimatu s cílem
snižování emisí skleníkových plynů a omezení
negativních dopadů změny klimatu či podporu
efektivního a přírodě šetrného využívání
obnovitelných zdrojů energie, a byla
provedena s ohledem na navazující strategické
dokumenty, např. na Politiku ochrany klimatu
v ČR.
14. Požadujeme, aby posuzovatel v rámci
vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na
životní prostředí vypracoval závěry
a doporučení včetně návrhu stanoviska MŽP
k návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK s uvedením
zejména jasných výroků, zda lze z hlediska
negativních vlivů na životní prostředí:
a. s jednotlivou plochou, koridorem, oblastí či
osou souhlasit, nebo souhlasit
s podmínkami včetně jejich upřesnění,
anebo nesouhlasit (pouze u nově
navržených či upravených ploch či koridorů),
b. s Aktualizací č. 1 ZÚR JMK jako celkem
souhlasit, nebo souhlasit s podmínkami
včetně jejich upřesnění, anebo nesouhlasit.
V případě vyhodnocení variant se může výrok
k jednotlivým variantám lišit.
15. Uvedené požadavky v tomto stanovisku je
nezbytné ve vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1
ZÚR JMK na životní prostředí a veřejné zdraví
vypořádat a náležitě odůvodnit.
03

Jelikož Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor životního prostředí jakožto příslušný
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V návaznosti na vyhodnocení stanoviska
MŽP (stanovisko SEA) v bodě 01 části II

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
orgán ochrany přírody nevyloučil ve svém
stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně
přírody a krajiny významný vliv Aktualizace č. 1
ZÚR JMK na lokality soustavy Natura 2000,
musí být Aktualizace č. 1 ZÚR JMK předmětem
posouzení podle § 45i odst. 13 zákona
o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcího
předpisu (vyhláška č. 142/2018 Sb.,
o náležitostech posouzení vlivu záměru
a koncepce na EVL a PO a o náležitostech
hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy
ochrany přírody a krajiny).

tohoto podání bude na konec bodu F.3
Zprávy doplněn text:
Součástí „Vyhodnocení vlivů Aktualizace
č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“
bude „Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1
ZÚR JMK na evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti“.
Z vyhodnocení požadavku MŽP vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Nevyloučí-li výsledek posouzení podle
ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody
a krajiny významný negativní vliv koncepce na
předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, musí
pořizovatel respektovat ustanovení § 45i odst.
2 a odst. 8 až odst. 12 zákona o ochraně
přírody a krajiny.
III. MŽP dále uplatňuje následující připomínky:

01

Dále upozorňujeme, že v současné době
probíhá dle zákona o ochraně přírody a krajiny
proces projednávání záměru na nové vyhlášení
CHKO Moravský kras, kdy jsou navrženy změny
ve vedení hranice CHKO.

NE

V příloze tohoto dopisu zasíláme KÚ jakožto
pořizovateli k využití odborná vyjádření
věcných odborů MŽP.
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Na vědomí.
Vyhodnocení upozornění MŽP nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK

B. VYHODNOCENÍ STANOVISEK ORGÁNŮ OCHRANY PŘÍRODY

( ST )

B.1 Přehled orgánů ochrany přírody a krajiny, které uplatnily stanovisko (dle § 45i):
ST_01

ST_02

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)
Regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 902/51, 602 00 Brno
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B.2 Vyhodnocení a vypořádání jednotlivých ST – viz následující tabulky:
Poř. číslo
podání
ST 01

Označení subjektu

OŽP

Stanovisko

Název a adresa subjektu
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Vyhodnocení

Vyhodnocení požadavku

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu koncepce návrh „Zprávy
o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018“ na
lokality soustavy Natura 2000
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor
životního prostředí jako orgán ochrany
přírody, příslušný podle ustanovení § 77a
odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákona),
vyhodnotil na základě žádosti odboru
územního plánu a stavebního řádu Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, možnosti vlivu
koncepce návrh „Zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje
v období 10/2016 – 12/2018“ na lokality
soustavy Natura 2000 a vydává

Požadavku
vyplývajícímu
ze závěru
zjišťovacího
řízení se
vyhovuje.

Dle § 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů platí, jestliže orgán
ochrany přírody svým stanoviskem podle
odst. 1 významný vliv podle § 45h odst. 1
nevyloučí, musí být daná koncepce nebo
záměr, tedy Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
předmětem posouzení podle tohoto
ustanovení postupem podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Z uvedeného vyplývá, že Aktualizace č. 1
ZÚR JMK bude posouzena z hlediska vlivů na
životní prostředí (SEA), které je podle
písm. A přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
součástí Vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území (VVURU).

stanovisko
podle §45i odst. 1 téhož zákona v tom smyslu,
že pro hodnocenou koncepci

Do požadavků na zpracování VVURU
v kapitole F.3 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
bude doplněno, že Vyhodnocení vlivů
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný
rozvoj území bude zpracováno dle přílohy
č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., jehož součástí
bude „Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1
ZÚR JMK na životní prostředí“
a „Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK na evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti“ zpracované osobou k tomu
oprávněnou ve smyslu ustanovení § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

nelze vyloučit významný vliv
na evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti, které se nacházejí na území
Jihomoravského kraje a patří do působnosti
Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody
vychází z následující úvahy:
Projednávaná zpráva obsahuje kromě
vyhodnocení uplatňování Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZUR
JMK“) v uplynulém období také pokyny ke
zpracování Aktualizace č. 1 ZUR JMK.
Předmětem aktualizace bude mimo jiné také
prověření ploch dosud vedených jako územní
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
rezervy (někdy i ve více variantách) a jejich
případná změna na definitivní návrhové
plochy či koridory pro různé záměry. Protože
konkrétní lokalizace těchto nových
návrhových ploch či koridorů není v mnoha
případech dosud dostatečně upřesněna, není
možné vyhodnotit a posoudit jejich vliv na
lokality soustavy NATURA 2000.
Toto odůvodněné stanovisko se vydává
postupem podle části čtvrté zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád a nejedná se
o rozhodnutí ve správním řízení. Tento
správní akt nenahrazuje jiná správní opatření
a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě
vydávají podle zvláštních právních předpisů.

Poř. číslo
podání
ST 02

Označení subjektu

Název a adresa subjektu
AOKP ČR
Oddělení Správa CHKO Pálava
Náměstí 32, 692 01 Mikulov

AOPK RP JM

Stanovisko

Vyhodnocení

Vyhodnocení požadavku

Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. ke „Zprávě o uplatňování ZÚR JMK v období 10/201612/2018“
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální
pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa CHKO
Pálava (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany
přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve
spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen
„ZOPK“) po posouzení Zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje v období
10/2016-12/2018 vydává ve smyslu § 45i odst. 1
zákona

Požadavku
vyplývajícímu
ze závěru
zjišťov. řízení
se vyhovuje.

stanovisko,
že výše uvedená koncepce nemůže mít významný vliv
na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti
Odůvodnění:
Agentura obdržela dne 16. 1. 2019 Zprávu
o uplatňování Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje v období 10/2011-12/2018
(dále jen „zpráva o uplatňování“). Z této zprávy
o uplatňování vyplývá požadavek na zpracování
Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje. Z tohoto důvodu se Agentura
zabývala možnými vlivy této koncepce na území
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v její
kompetenci.
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Dle § 45i odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
platí, jestliže orgán ochrany přírody
svým stanoviskem podle odst. 1
významný vliv podle § 45h odst. 1
nevyloučí, musí být daná koncepce
nebo záměr, tedy Aktualizace č. 1
ZÚR JMK předmětem posouzení podle
tohoto ustanovení postupem podle
zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Agentura ve svém stanovisku dospěla
k závěru, že koncepce nemůže mít
významný vliv na předmět ochrany
nebo celistvost evropsky významné
lokality ani ptačí oblasti. Jiný orgán
ochrany přírody (konkrétně OŽP KrÚ
JMK) však ve svém stanovisku
významný vliv nevyloučil.
Z uvedeného vyplývá, že Aktualizace
č. 1 ZÚR JMK bude posouzena
z hlediska vlivů na životní prostředí
(SEA), které je podle písm. A přílohy
č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. součástí
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území (VVURU).

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Území lokalit zařazených do soustavy Natura 2000
v kompetenci Agentury se mohou dotýkat dva
požadavky na prověření.
Jedná se o prověření aktuálnosti územních rezerv pro
záměry silniční dopravy na dálnicích a silnicích I, II
a III třídy neprověřených v územní studii včetně
uvedení důvodů proč mají být územní rezervy
změněny na návrhové plochy či koridory, nebo proč
mají být i nadále zůstat vymezeny jako územní
rezervy. Konkrétně se jedná o plochy územních
rezerv RDS 10–A a RDS 10–B na silnici I/40 u obce
Sedlec v blízkosti Evropsky významné lokality
Slanisko u Nesytu. Prověřením těchto rezerv nemůže
podle názoru Agentury dojít k ovlivnění Evropsky
významné lokality Slanisko u Nesytu, neboť už ve
stávajícím znění ZÚR JmK je vymezen koridor
u varianty severní (RDS 10–A) s ohledem na toto
území. Případné převedení severní varianty z územní
rezervy do návrhové plochy nebo koridoru sice
znemožní vedení silnice I/40 jižněji, což Agentura
i nadále preferuje, ale významný vliv na Slanisko
u Nesytu lze dle Agentury vyloučit. Současné
vymezení koridoru v severní variantě je v oblasti
Slaniska minimálně 100 m. Vymezením návrhové
plochy podle názoru Agentury nedojde k rozšíření
tohoto koridoru.
Druhý požadavek na prověření dotýkající se zájmů
Agentury je prověření ochrany území vymezením
územních rezerv, případně vymezením koridorů
a ploch pro záměr „dvojité vedení 400 kV Otrokovice
– Sokolnice a související plochy pro rozšíření
elektrické stanice Sokolnice“. V současné platném
znění ZÚR je tento koridor označen jako TEE 01
a vede mimo území v kompetenci Agentury. Při
prověření tohoto koridoru však nelze vyloučit posun
na blízké území Národní přírodní památky Váté písky,
které je v kompetenci Agentury. I přes to Agentura
vyloučila vliv na Evropsky významnou lokalitu Váté
písky a příslušnou část Ptačí oblasti Bzenecká
Doubrava – Strážnické Pomoraví. Případné nové
územní rezervy nebo návrhové plochy či koridory
tohoto záměru budou totiž přejaty z Politiky
územního rozvoje. Agentuře je známo, že v současné
době probíhá proces schvalování Zprávy
o uplatňování Politiky územního rozvoje a Agentura
u této koncepce významný vliv nevyloučila. Možný
vliv výše uvedeného záměru se tedy bude posuzovat
v rámci nadřazené územně plánovací dokumentace.
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje zapracuje do svého znění až
výsledek tohoto procesu, který může pouze zpřesnit
(např. zúžit koridor), ale musí se držet koridoru nebo
plochy vymezené v Politice územního rozvoje.
Z tohoto důvodu byl vyloučen vliv i u tohoto
požadavku na prověření.
Agentura se zabývala i ovlivněním celistvosti
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v její
kompetenci a dospěla k závěru, že celistvost, tedy
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Do požadavků na zpracování VVURU
v kapitole F.3 Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK bude doplněno, že
Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1
ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
bude zpracováno dle přílohy č. 5
vyhlášky č. 500/2006 Sb., jehož
součástí bude „Vyhodnocení vlivů
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na životní
prostředí“ a „Vyhodnocení vlivů
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti“
zpracované osobou k tomu
oprávněnou ve smyslu ustanovení
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
soudržnost ekologických struktur a funkcí ptačí
oblasti nebo evropsky významné lokality posuzovaná
ve vztahu k předmětům jejich ochrany, nebude
ovlivněna.
Agentura se zabývala i otázkou, zda je splněna
podmínka pro vydání kladného stanoviska ve smyslu
§ 45g zákona. Na základě výše uvedeného Agentura
dospěla k závěru, že kladné stanovisko lze udělit,
neboť je vyloučeno závažné nebo nevratné
poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů,
k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo
ptačí oblast určena a nemůže dojít k soustavnému
nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž
ochraně jsou tato území určena.
Stanovisko se nevydává ve smyslu § 90 odst. 1
zákona v režimu, na který se vztahují obecné
předpisy o správním řízení. Opravu nebo zrušení
tohoto stanoviska lze provést dle ustanovení § 156
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK

C. VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

( MMR )

Vyhodnocení a vypořádání požadavků MMR – viz následující tabulka:
Poř. číslo
podání

Označení subjektu

MMR

Název a adresa subjektu
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 932/6, 110 15 PRAHA 1

MMR

Úprava
Zprávy

Požadavek

Vyhodnocení požadavku

Zmocnění DO:
Ministerstvo pro místní rozvoj jako ministerstvo příslušné podle s § 42 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. uplatnilo
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního
plánování (dále jen „ministerstvo“), příslušné podle
§ 42 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, obdrželo dne 16.1.2019
od Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
územního plánování a stavebního řádu (dále též
„pořizovatel“), oznámení, č. j. JMK 2875/2019,
o projednání návrhu Zprávy o uplatňování zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje v uplynulém
období 10/2016-12/2018 (dále jen „Zpráva“).
Písemnost je v systému spisové služby ministerstva
evidována pod č.j. MMR-1975/2019.
Zpráva je zpracována v souladu s ustanovením § 42
stavebního zákona a splňuje obsahové náležitosti
stanovené § 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
01

Ministerstvo se seznámilo se zaslanou Zprávou, a to
z hledisek zajištění koordinace využívání území,
zejména s ohledem na širší územní vztahy
a mezinárodní závazky, a souladu s Politikou
územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále
jen „PÚR ČR“). Ve smyslu § 42 odst. 1 stavebního
zákona sděluje ke Zprávě následující vyjádření:
Ministerstvo na základě prostudování předmětné
Zprávy nemá k jejímu obsahu zásadní požadavky.
Zdůvodnění:
Zpráva obsahuje základní informace o Zásadách
územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen
„ZÚR JMK“), které byly vydány dne 5.10.2016
a nabyly účinnosti dne 3.11.2016. ZÚR JMK jsou
v souladu s PÚR ČR.
Jednotlivé úkoly z PÚR ČR budou podle Zprávy
v návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK prověřeny na
základě plnění úkolů ministerstev a jiných ústředních
správních orgánů – např. čl. (150h) a (150i) PÚR ČR.
Podle Zprávy bude Aktualizace č. 1 ZÚR JMK řešit
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NE

Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) neuplatnilo k návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK požadavky.
Vyhodnocení požadavku MMR
nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
označení kategorie komunikace R43, které je řešeno
v Aktualizaci č. 2 PÚR ČR.
Zpráva velmi podrobně vyhodnocuje uplatňování
ZÚR JMK v uplynulém období včetně vyhodnocení
změn podmínek, na základě kterých byly ZÚR JMK
v r. 2016 vydány.
Požadavky plynoucí z vyhodnocení Zprávy a nové
požadavky, jsou uvedeny ve Zprávě především
v kapitole F. „Požadavky a podmínky pro zpracování
návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK, včetně požadavků
na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, je-li
vyžadováno“.
Zpráva také podrobně vyhodnocuje nové zákonné
předpisy (jejich novelizací) a koncepční materiály ve
vztahu k ZÚR JMK za období 10/2016 až 12/2018,
které budou v řešení Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
respektovány.
Zpráva obsahuje podrobné požadavky na komplexní
prověření především většiny záměrů vymezených
v územních rezervách (např. dopravní a technické
infrastruktury, lokality vhodné akumulace
povrchových vod) a dále územních systémů
ekologické stability (návrhové plochy a koridory
nadregionální i regionální).
Zpráva stanovuje požadavek na prověření
a aktualizaci veřejně prospěšných staveb a veřejně
prospěšných opatření.
Závěr posouzení a vyjádření ke Zprávě jsou již
uvedeny výše.
Doporučení a upřesnění uplatněná mimo § 42 odst. 1 stavebního zákona:

01

Ministerstvo upozorňuje na skutečnost, že
v současné době již probíhá pořizování Aktualizace
č. 2 PÚR ČR na základě usnesení vlády ze dne 17. 12.
2018 č. 859/2018, z důvodu naléhavého veřejného
zájmu podle § 35 odst. 5 stavebního zákona,
spočívající ve změně označení stávajícího
rozvojového záměru „R43“ na „S43“. Ministerstvo
proto doporučuje, aby v procesu pořizování
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK pořizovatel v mezích svých
možností průběžně sledoval aktuální stav přípravy
výše uvedené Aktualizace č. 2 PÚR ČR. V případě, že
její zohlednění bude ještě technicky možné, zahrne ji
pořizovatel do rozpracovaného návrhu Aktualizace
č. 1 ZÚR JMK.

Stránka 17 / 253

ANO

V kap. D Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK je obsažen pokyn
„V průběhu zpracování Aktualizace
č. 1 ZÚR JMK sledovat její soulad
s předmětnou aktualizací PÚR ČR“
pod identifikovanými problémy
k řešení v aktualizaci.
Na základě upozornění MMR bude
v bodě F.1.4.1 Zprávy požadavek
vztahující se k prověření územních
rezerv RDS01 a RDS34 doplněn
o níže tučně uvedený text:
−

ÚS JMK prověřila kombinace
variant D43/S43 v úsecích D1 –
Kuřim a Kuřim – Lysice (tj. územní
rezervy RDS01 a RDS34) pro
nalezení jejich nejvhodnější
kombinace se závěrem vymezit
v návrhové části koridor pro
D43/S43 od D1 po Lysice.
V rámci prověřování zohlednit
Aktualizaci č. 2 PÚR ČR.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Vyhodnocení doporučení MMR
vyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.
Ve Zprávě (v kapitole D.) ministerstvo doporučuje
uvést informaci o prověření návazností (propojení)
předmětných záměrů, které směřují na hranice kraje,
a to jak na území sousedních krajů, tak na území
sousedních států Slovenska a Rakouska.

ANO

Na základě doporučení MMR bude
informace doplněna do kapitoly D
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK. Na
konec druhého odstavce bude
doplněn text:
Koordinace návaznosti záměrů
přesahujících na území sousedních
krajů a sousedních států Slovenska
a Rakouska byla v ZÚR JMK
prověřena. Koordinace ZÚR JMK se
ZÚR sousedních krajů a jejich
aktualizacemi probíhá průběžně.

02

Z vyhodnocení požadavku MMR
vyplývá úprava Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

03

Dále ministerstvo doporučuje v průběhu pořizování
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK, aby pořizovatel
monitoroval přípravy další možné řádné aktualizace
PÚR ČR.

NE

Doporučení MMR je pořizovatelem
plněno v souladu s § 31 odst. 4
stavebního zákona a bude plněno
i nadále.
Vyhodnocení požadavku MMR
nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

04

Ministerstvo dále upozorňuje, že platná PÚR ČR
obsahuje úkoly pro územní plánování, za které
zodpovídá přímo Jihomoravský kraj, a tyto úkoly
navazují na plnění úkolů, které garantují jednotlivá
ministerstva a ústřední správní orgány. Ministerstvo
proto doporučuje, aby v procesu pořizování
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK pořizovatel v mezích svých
možností průběžně sledoval stav plnění úkolů
jednotlivých garantů. Úkoly, které budou garanty
splněny a dotýkají se území Jihomoravského kraje,
budou poté do návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
zapracovány v případě, že jejich zohlednění do
rozpracovaného návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
bude ještě technicky možné.
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NE

Doporučení MMR je pořizovatelem
plněno v souladu s § 31 odst. 4
stavebního zákona a bude plněno
i nadále.
Vyhodnocení požadavku MMR
nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK

D. VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

( DO )

D.1 Přehled DO, které uplatnily vyjádření s požadavky na obsah Zprávy:
DO_03

Hasičský záchranný sbor JMK, Zubatého 685/1, 614 00 Brno

str. 19

DO_04

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
Odbor hygieny obecné a komunální
str. 20

DO_05

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
a) Odbor dopravy
b) Odbor kancelář ředitele, oddělení krizového řízení a obrany
c) Odbor kultury a památkové péče
d) Odbor životního prostředí

str. 29

DO_06

Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Odbor infrastruktury a územního plánu

str. 35

DO_07

Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1
Odbor památkové péče

str. 43

DO_08

Ministerstvo obrany
Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury,
oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

str. 45

DO_10

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1
Odbor hornictví

str. 47

DO_14

Ministerstvo životního prostředí (viz část A)
Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence,
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

str. 02

D.2 Vyhodnocení a vypořádání požadavků jednotlivých DO – viz následující tabulky:
Poř. číslo
podání

Označení subjektu

DO 03

HZS JMK

Požadavek

Název a adresa subjektu
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje,
Zubatého 685/1, 614 00 BRNO
Úprava Zprávy

Vyhodnocení požadavku

Zmocnění DO:
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JmK“) jako dotčený orgán uplatnil v souladu s § 12
odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb. k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018
následující:

01

Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje (dále jen
„HZS JmK“) v souladu s ustanovením
§ 12 odst. 2 písm. i) zákona
č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, posoudil výše
uvedenou dokumentaci, předloženou
oznámením č. j.: JMK 2875/2019 ze
dne 16. 1. 2019.

NE

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského
kraje (HZS JMK) neuplatnil k návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK požadavky.
Vyhodnocení požadavku Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK.

HZS JmK vyjadřuje souhlas s návrhem
Zprávy o uplatňování Zásad
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územního rozvoje Jihomoravského
kraje v období 10/2016-12/2018
Odůvodnění:
z předmětného návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR je zřejmé, že po
dobu platnosti ZÚR nedošlo ke vzniku
rozhodných skutečností, které by
vyžadovaly přehodnocení požadavků
uvedených v ustanovení § 19
vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě
a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva. Na základě těchto
skutečností rozhodl HZS JmK tak, jak
je ve výroku uvedeno.

Poř. číslo
podání

Označení subjektu

DO 04

KHS JMK

Požadavek

Název a adresa subjektu
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje,
Jeřábkova 1847/4, 602 00 BRNO
Úprava
Zprávy

Vyhodnocení požadavku

Zmocnění DO:
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví
místně příslušný dle § 82 odst. 1 a věcně příslušný dle § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. uplatnila
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako dotčený orgán
ochrany veřejného zdraví místně příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon
č. 258/2000 Sb.“), a věcně příslušný dle § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., § 4 odst. 2 písm. b) a § 42
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále také „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), uplatňuje toto vyjádření:
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
vzhledem k nutnosti eliminace resp. minimalizace potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou
rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu § 2 odst. 2 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. s odkazem na § 18
odst. 3 stavebního zákona, dle něhož orgány územního plánování mj. konkretizují ochranu veřejných zájmů
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, a s odkazem na smysl ustanovení § 18 odst. 1, § 19 odst. 1 písm. c),
e), i) a m) stavebního zákona a ve smyslu § 9 písm. g) vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů (dále také „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), s odkazem na část F. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE, VČETNĚ POŽADAVKŮ NA VYHODNOCENÍ
VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, JE-LI VYŽADOVÁNO návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 – 12/2018
považuje za nezbytné v rámci aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje zohlednit níže
uvedené.

01

Při prověřování územní rezervy
RDS15 I/51 Hodonín, obchvat
zohlednit stávající dopravní situaci na
území města Hodonín a navrhnout
alternativu k zajištění bezkolizního

ANO

Při prověřování územní rezervy RDS15 I/51Hodonín,
obchvat zohlednit skutečnost, že obchvat Hodonína
silnice I/51 je i nadále jednou z priorit města
z důvodu nutného odklonění tranzitní dopravy
směřující ze silnice I/55 na Slovensko. Na jednání
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propojení ve vztahu Hodonín (D55) –
hranice ČR / SR (směr Senica) resp.
k odvedení průjezdné dopravy ve
směru k hraničnímu přechodu
Hodonín – Holíč mimo obytné území
města Hodonín.

dne 25.01.2019 byla ze strany ŘSD ČR, závod Brno,
podána informace, že další postup přípravy je
v současnosti ve stavu posouzení v rámci Centrální
komise MD. Ta vyzvala ŘSD ČR k doplnění
potřebných podkladů pro vypracování nového
ekonomického hodnocení stavby obchvatu metodou
HDM-4. Je zřejmé, že prověřování obchvatu
Hodonína není ukončeno a bude probíhat souběžně
s procesem pořízení Aktualizace č. 1 ZÚR JMK.
Vzhledem k souběhu prověřování obchvatu
Hodonína (RDS15) a pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK se požaduje pro obchvat Hodonína v rámci
aktualizace vymezit návrhový koridor. MD v rámci
projednávání návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
potvrdí, zda obchvat Hodonína bude vymezen
návrhovým koridorem, územní rezervou nebo bude
vypuštěn.
Do písm. a) v bodě F.1.4.1 Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK bude doplněn následující požadavek:
- V návaznosti na postup prověřování účelnosti
obchvatu Hodonína I/51 převést územní rezervu
RDS15 I/51Hodonín, obchvat do návrhového
koridoru.
Z vyhodnocení požadavku KHS JMK vyplývá úprava
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK

02

Při prověřování územních rezerv
RDS18 I/55 Petrov – Strážnice –
Vnorovy, přeložka s obchvaty sídel
a RDS19 I/55 Vnorovy – Veselí nad
Moravou, přeložka s obchvaty sídel
zohlednit stávající situaci s přípravou
D 55, a to i v návaznosti na postup
prací v úsecích ve Zlínském kraji,
a fakt, že stávající komunikace I/55 je
v souvisejících úsecích provozována
v režimu časově omezeného
povolení dle § 31 zákona č. 258/2000
Sb., kdy jediným reálným a účinným
opatřením směřujícím do oblasti
vlivů na obyvatelstvo resp. ochrany
veřejného zdraví je odvedení
dopravy mimo výše uvedená sídla,
a převést koridory územních rezerv
do návrhu.

ANO

Silnice I/55 představuje páteřní osu urbanizovaného
pásu Pomoraví. Po realizaci dálnice D55 budou
především dálkové přepravní vztahy převedeny na
D55 a silnice I/55 převezme kromě regionálních
a lokálních dopravních vztahů funkci doprovodné
silnice k D55. Dle dopravního modelu 2014 po
zprovoznění D55 nedojde na stávající silnici I/55
k navýšení intenzity dopravy v úseku Petrov – Veselí
nad Moravou (v úseku Petrov – Strážnice 5,3 – 6,4
tis. voz. / 24 hod. v roce 2035, 7,9 – 8,6 tis. voz. / 24
hod. v roce 2013; v úseku Strážnice – Veselí nad
Moravou 3,8 – 4,4 tis. voz. / 24 hod. v r. 2035, 6,6 –
7,0 tis. voz. / 24 hod. v roce 2013). S ohledem na
urychlení postupu prací na úsecích navazujících na
Zlínský kraj (kdy dle informací ŘSD ČR by měla být
zahájena realizace stavby 5508 Staré Město –
Moravský Písek již v roce 2021), přetrvávající
nejasnosti kolem realizace úseku D55 Bzenec-Přívoz
– Rohatec a skutečnost, že provozování silnice I/55
probíhá v režimu časově omezeného povolení (ČOP)
dle § 31 zákona č. 258/2000 Sb. (časově omezené
povolení KHS JMK do 31.12.2025) se jeví jako reálný
požadavek na prověření územních rezerv pro
obchvaty jednotlivých sídel RDS18 I/55 a RDS19
I/55. Z odůvodnění ČOP sice vyplývá, že zcela
zásadním (cílovým) opatřením je změna systému
dopravy v daném úseku, kdy realizací dálnice D55
dojde ke stažení veškeré transferní dopravy mimo
stávající průjezdní úseky komunikace I/55 sídelními
útvary. Nicméně do doby realizace celé trasy D55 na
území Jihomoravského kraje (i s úsekem BzenecPřívoz – Rohatec) může dojít k dočasnému
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výraznému navýšení dopravy v určitých úsecích
stávající silnice I/55. Zejména z tohoto důvodu by
měly být prověřeny územní rezerv pro obchvaty
jednotlivých sídel RDS18 I/55 Petrov – Strážnice –
Vnorovy, přeložka s obchvaty sídel a RDS19 I/55
Vnorovy – Veselí nad Moravou, přeložka
s obchvaty sídel.
Do písm. a) v bodě F.1.4.1 Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK bude doplněn následující požadavek:
- prověřit v návaznosti na zrychlený postup prací na
D55 v úsecích ve Zlínském kraji územní rezervy
RDS18 a RDS19.
Z vyhodnocení požadavku KHS JMK vyplývá úprava
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Při prověřování územních rezerv
RDS16 I/54 Kyjov, obchvat a RDS17
I/54 Bzenec – Vracov – Vlkoš,
přeložka zohlednit fakt, že stávající
komunikace I/54 je v souvisejících
úsecích provozována v režimu časově
omezeného povolení dle § 31 zákona
č. 258/2000 Sb., kdy jediným
reálným a účinným opatřením
směřujícím do oblasti vlivů na
obyvatelstvo, resp. ochrany
veřejného zdraví je odvedení
dopravy mimo výše uvedená sídla,
a převést koridory územních rezerv
do návrhu.

03

ANO

Silnice I/54 představuje dálkový tah Slavkov u Brna –
Kyjov – Veselí nad Moravou – hranice ČR/
Slovensko, v prostoru Slavkova u Brna s návazností
na silnici I/50 a dálnici D1, v prostoru Veselí nad
Moravou s návazností na silnici I/55. Významné pro
dopravu jsou dílčí úseky pro každodenní regionální
vztahy, v daném případě úsek Kyjov – Bzenec –
Veselí nad Moravou s návazností na silnici I/55 (po
dostavbě dálnice D55 s napojením na MÚK Bzenec).
V odůvodnění ZÚR JMK je konstatováno, že dle
dopravního modelu 2014 po zprovoznění dálnice
D55 dojde k navýšení dopravy právě v úseku Bzenec
(D55) – Kyjov. Intenzita dopravy v úseku Bzenec –
Kyjov v r. 2013: 7,4 – 6,5 tis. voz. / 24 hod., po
realizaci D55 a MÚK Bzenec v r. 2035+ vykazuje
výrazné navýšení dopravy: 10,4 – 9,4 tis. voz. / 24
hod. Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako orgánu
ochrany veřejného zdraví o časově omezeném
povolení k provozu zdroje hluku, tj. silnice I/54
v lokalitách Kyjov, Vlkoš, Vracov, Bzenec, Veselí nad
Moravou jsou vydána časově omezená povolení do
31.12.2025. Dle odůvodnění rozhodnutí stávající
vedení silnice I. třídy s průtahy sídel není pro nárůst
dopravy výhledově vyhovující. Koncepční dokument
Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020
s výhledem do roku 2050 (schválená vládou dne
12.06.2013) v příloze č.1 „Harmonogram realizace
Dopravní strategie…“ vymezené obchvaty sídel na
trase I/54 sice neobsahuje, ale při zohlednění
stávající situace s přípravou D55 (v návaznosti na
zrychlený postup prací v úsecích ve Zlínském kraji)
a tím pádem reálnou možnost výrazného navýšení
dopravy na I/54 je nutné prověřit možnost převést
koridory územních rezerv do návrhových koridorů.
Do písm. a) v bodě F.1.4.1 Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK bude doplněn následující požadavek:
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- prověřit v návaznosti na zrychlený postup prací na
D55 v úsecích ve Zlínském kraji územní rezervy
RDS16 a RDS17.
Z vyhodnocení požadavku KHS JMK vyplývá úprava
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

04

S odkazem na podmínku č. 1
stanoviska KHS JmK k návrhu Zásad
územního rozvoje Jihomoravského
kraje a vyjádření k vyhodnocení vlivu
Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje na udržitelný
rozvoj území ze dne 20.05.2015, číslo
jednací KHSJM 22575/2015/
odbor/HOK, považuje KHS JmK za
nezbytné v rámci aktualizace č. 1
prověřit účelnost etapizace pro
záměry DS01 R43 Kuřim – Lysice,
DS02 R43 Lysice – Sebranice a DS03
R43 Sebranice – Velké Opatovice –
hranice kraje s cílem zajištění
nekonfliktní funkčnosti stávající
silniční sítě s ohledem na stav
přípravy těchto záměrů a navazující
komunikace D43 (I/43) v úseku D1 –
Kuřim.

NE

Požadavek na prověření účelnosti etapizace je
v návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK stanoven.
V bodě F.1.12 Požadavky na stanovení pořadí změn
(ETAPIZACE) Zprávy o uplatňování ZÚR JMK je
stanoven požadavek: Stanovit etapizaci, pokud se
v rámci zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR JMK prokáže
její stanovení jako účelné.
Vyhodnocení požadavku KHS JMK nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

ODŮVODNĚNÍ
KHS JmK bylo dne 16.01.2019 Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem územního plánování
a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, v souladu s ustanovením § 42 odst. 1
stavebního zákona doručeno oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018 (dále také „návrh Zprávy“) ze dne 16.01.2019,
č. j. JMK 2875/2019. Návrh zprávy byl zpracován v lednu 2019.
Vyhodnocení uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „ZÚR JMK“) je
provedeno z hlediska aplikace ZÚR JMK a jejich požadavků do dalších stupňů územně plánovací
dokumentace (dále také „ÚPD“) na úrovni obcí a dále z hlediska nových skutečností v území a nových
koncepčních materiálů a zákonných předpisů, které mají dopad do obsahu ZÚR JMK.
ZÚR JMK v bodě (436) uložily k naplnění potřeby stabilizovat řešení dopravních záměrů v jádrovém
území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, tj. Brna a jeho okolí, pořízení „Územní studie nadřazené
dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“ (dále také „ÚS JMK“)
s cílem prověřit varianty D43 v úsecích D1 –Kuřim –Lysice, posoudit potřebnost Jihozápadní tangenty
(dále také „JZT“) a posoudit rozšíření D1 a umístění MÚK ve vztahu k návazné obslužnosti území.
Porovnání variant koncepčního upořádání dálniční a silniční sítě v rámci ÚS JMK bylo provedeno
z hlediska dopravně-urbanistického, z hlediska vlivů na životní prostředí a lidské zdraví a z hlediska
výsledků hlukové a rozptylové studie, a to mj. se závěry:
• všechny varianty jsou lepší než nulový stav 00-2035,
• dominantním faktorem je problematika vedení komunikace „43“,
• tranzitní doprava je v území minimální, dominantní je vnitroaglomerační doprava (zdrojová
a cílová),
• vzájemné ovlivnění segmentů (severozápad, jihozápad, jihovýchod) je zanedbatelné, fungují
víceméně nezávisle na sobě,
• silniční varianty jsou výhodnější než dálniční,
• jako nejvýhodnější varianty stanoveny varianty D.3 a S.1 vč. varianty S.10 „POUČENÁ“,
• aktualizované ZÚR JMK musí pro výslednou variantu obsahovat podmínky ochrany před
nepříznivými vlivy hluku a imisí (např. zemní valy, protihlukové stěny a překrytí), zejména
pro úsek komunikace „43“, a to především při průchodu mezi Drásovem a Malhostovicemi,
v Kníničkách, v Bystrci a u MÚK Troubsko.
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Z vyhodnocení uplatňování ZÚR JMK mj. nevyplývá požadavek na prověření priorit územního plánování
Jihomoravského kraje, rozvojových oblastí a os, specifických oblastí, záměrů silniční dopravy, záměrů
železniční, vodní, letecké, kombinované dopravy, IDS a cyklistické dopravy (mimo vypuštění záměru
DI04 „Letovice, terminál IDS“ ze ZÚR JMK z důvodů jeho realizace), záměrů technické infrastruktury, na
prověření koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje, na
změnu řešení krajiny, na upravení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, na
úpravu části „požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v ÚPD obcí“, na
prověření etapizace pro záměr veřejného terminálu s vazbou na logistické centrum Brno v aktualizaci
č. 1 ZÚR JMK.
Z vyhodnocení uplatňování ZÚR JMK mj. vyplývá požadavek prověřit při aktualizaci č. 1 ZÚR JMK řešení
vybraných skladebných prvků ÚSES nadregionální a regionální úrovně, aktuálnost územních rezerv pro
záměry silniční dopravy, pro záměry železniční dopravy, pro záměr průplavního spojení Dunaj – Odra –
Labe, pro záměr letecké dopravy, pro záměry v oblasti plynárenství, pro záměry vodohospodářské,
vypustit úkol pořídit „Územní studii nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní
rozvojové oblasti Brno“, prověřit aktualizaci ZÚR JMK z hlediska souladu s aktuálně platnými právními
předpisy, koncepčními materiály apod., v souladu s čl. (150h) Politiky územního rozvoje ČR schválené
usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.07.2009 ve znění aktualizace č. 1 schválené vládou ČR dne
15.04.2015 (dále také „PÚRČR“) prověřit územní podmínky pro umístění rozvojového záměru E19 a dle
výsledků prověření zajistit ochranu území, v souladu s čl. (150i) PÚR ČR prověřit územní podmínky pro
umístění rozvojového záměru E20 a dle výsledků prověření zajistit ochranu území, prověřit varianty D.3,
S.1 a S.10 „POUČENÁ“ dle ÚS JMK.
Na základě podrobnějšího prověření předmětných územních rezerv dle ÚS JMK stanoví Zpráva v rámci
aktualizace č. 1 ZÚR JMK mj. vymezit v návrhové části koridor pro D43 od D1 po Lysice, koridor pro
rozšíření D1 včetně rozmístění MÚK, vypustit územní rezervu pro JZT, vymezit koridor pro přeložení
silnice I/23 s obchvaty sídel, vymezit koridor pro obchvat Kuřimi a koridor pro zkapacitnění silnice I/43,
vymezit koridor pro obchvaty obcí Ořechov a Hajany, koridor pro obchvat obce Tetčice, pro obchvat
obce Neslovice, pro přeložku silnice II/416, pro obchvaty obcí Hostěrádky-Rešov a Šaratice, pro
obchvaty obcí Hrušky a Křenovice, pro prodloužení silnice II/152, pro obchvat Modřic, vymezit řešení
prostoru Slatiny, Šlapanic a Tuřan dle výstupů z ÚS JMK (úpravy řešení D1, silnice II/380 a propojení
silnice I/50 se silnicí II/380 podél dálnice D1).
Předmětný návrh Zprávy byl ze strany KHS JmK posouzen ve smyslu ustanovení § 2 správního řádu, a to
ve smyslu požadavků na ochranu veřejného zdraví vyplývajících ze souvisejících ustanovení zákona
č. 258/2000 Sb. a právních předpisů prováděcích, mj. nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,
ve znění pozdějších předpisů.
Při posuzování KHS JmK postupovala v souladu s ustanovením § 3 správního řádu tak, aby byl zjištěn
stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 a § 50 odst. 1
správního řádu KHS JmK uvážila skutečnosti známé z moci úřední a skutečnosti obecně známé
a podklady vyhodnotila ve smyslu ustanovení § 50 odst. 4 správního řádu dle své úvahy, při níž se
primárně, a to s přihlédnutím k dosavadním zkušenostem při uplatňování platných ZÚR JMK, zabývala
otázkou identifikace potenciálních vlivů na obyvatelstvo a lidské zdraví, které mohou ve svém důsledku
při uplatňování ZÚR JMK po provedení aktualizace dle požadavků a podmínek pro zpracování návrhu
aktualizace vyplývajících z návrhu Zprávy predikovat zdravotní rizika pro populaci vystavenou rizikovým
faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 a 4 a § 82 odst. 2 písm. j) zákona
č. 258/2000 Sb.
Současně KHS JmK při posuzování návrhu Zprávy, a především pak požadavků a podmínek pro
zpracování návrhu aktualizace ZÚR JMK, uvážila fakta a závěry vyplývající ze zveřejněné ÚZEMNÍ STUDIE
NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI
BRNO, a to mj. z přílohy D.4 STUDIE VLIVU VARIANT NA LIDSKÉ ZDRAVÍ, z níž mj. vyplývá, že všechny
posuzované varianty uspořádání dálniční a silniční sítě v řešeném území přinášejí snížení míry
zdravotního rizika obyvatel v něm žijících a jako takové vytvářejí podmínky pro ochranu zdraví
obyvatel, a že vliv všech posuzovaných variant uspořádání dálniční a silniční sítě na lidské zdraví je
v zásadě srovnatelný.
Ve smyslu výše uvedeného KHS JmK akceptuje doporučení variant k prověření v rámci aktualizace č. 1
ZÚR JMK, a to i přes nejistoty v hodnocení deklarované v kapitole 6. přílohy D.4.
Otázku nejistot aktuálně provedeného hodnocení KHS JmK odkazuje k navazujícím řízením
s předpokladem minimalizace nejistot na základě konkrétních stavebně – technických a lokalizačních
parametrů záměrů s tím, že vztah územních podmínek se v čase a místě dynamicky mění, a to
v závislosti na intenzitě a skladbě dopravy, na uspořádání a stavu silniční a uliční sítě sídel, na
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hlukových emisních charakteristikách vozidel, na efektu uplatňování intervencí do oblastí hlukové
zátěže, kvality ovzduší, bezpečnosti aj.
Současně KHS JmK odkazuje k definování obsahu a účelu zásad územního rozvoje provedené
ustanovením § 36 odst. 1 stavebního zákona, dle něhož zásady územního rozvoje mj. stanoví zejména
základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory
nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, a 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. Toto ustanovení dále upravuje míru
podrobnosti zásad územního rozvoje, když ve větě poslední stanoví, že zásady územního rozvoje ani
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem
územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím.
Přístup k nejistotám v hodnocení KHS JmK uzavírá tím, že ZÚR JMK jako strategická koncepce mj.
vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití se zřejmým
předpokladem postupného zpřesňování ve smyslu ustanovení § 36 odst. 5 stavebního zákona v rámci
zpracování dalších stupňů ÚPD a v rámci rozhodování v území. Předmětem navazujících posuzování
konkrétních záměrů pak bude nalézt taková řešení a opatření, která musí dát předpoklad pro zajištění
dodržení limitů stanovených právními předpisy v návaznosti na konkrétnější informace o lokalizačním
a technickém, případně technologickém, řešení záměrů.
Při posuzování Zprávy se KHS JmK rovněž zabývala otázkou hodnocení variant v návaznosti na přílohu
E.1 Hluková studie ÚS JMK, jejímž smyslem byl odhad předpokládaného dopadu projektované situace,
případně návrhu protihlukových opatření, s cílem získat informace o míře pravděpodobnosti, že po
realizaci navrženého záměru nedojde k překročení hygienického limitu, a přílohu E.2 Rozptylová studie,
která hodnotila imisní zatížení území formou výpočtu průměrných ročních koncentrací látek NO2,
PM10, PM2,5, benzen a benzo(a)pyren a dále krátkodobých koncentrací látek NO2, PM10 a CO, a dle
níž realizací jakékoliv varianty dálniční a silniční sítě v území dojde k poklesu imisního zatížení
z automobilové dopravy pro výrazně významnější počet obyvatel, než u kterého dojde k nárůstu imisní
zátěže oproti stávajícímu stavu.
V hlukové studii bylo porovnání variant provedeno na úrovni ekvivalentní hladiny akustického tlaku
60 dB v denní době a 50 dB v noční době a při hodnocení aktivních variant nebyla uvažována žádná
nová protihluková opatření, a to z důvodu zajištění identických podmínek modelace jednotlivých verzí
dopravního modelu, tj. zajištění rovnosti variant ve výpočtové fázi. Pro modelové hodnocení dále
sledovaných variant je již uvažováno s modelováním a navrhováním konkrétních protihlukových
opatřeních u jednotlivých obcí a solitérní zástavby. Ve smyslu výše komentovaného strategického
aspektu ZÚR JMK odkazuje KHS JmK k závěru hlukové studie, dle něhož bude nutno vliv varianty
zakotvené v rámci aktualizace ZÚR JMK vyhodnotit včetně protihlukových opatření.
K dané věci KHS JmK doplňuje, že po projednání s pořizovatelem ÚS JMK byly se zpracovatelem hlukové
studie Mgr. Jakubem Buckem, Bucek s.r.o., Libušino údolí 497/118, Brno, upřesněny a vysvětleny
konkrétní otázky ve věci měření hluku pro validaci výpočtového modelu a zpracování hlukové studie
(např. výchozí podklady, zadávání parametrů, postup modelování). Současně KHS JmK upozornila na
zřejmé nesprávnosti v psaní a nedostatky protokolu o měření hluku (příloha hlukové studie E.1.1), které
bylo nutné opravit či doplnit (např. výčet platných souvisejících předpisů, upřesnění strategie měření
a popisu místa měření). Doplněná a opravená příloha E.1.1 byla doručena KHS JmK dne 14.02.2019
a zaevidována pod číslem jednacím KHSJM 08064/2019/HO/HOK. Nesprávná charakteristika některých
míst měření v předmětném podkladu, tzn. zda se jedná o chráněný venkovní prostor stavby nebo
chráněný venkovní prostor či nikoli, a nevýznamná odchylka v popisu/vyznačení umístění měřícího
mikrofonu oproti pořízené fotografické dokumentaci, nemají žádný vliv na výsledky hlukové studie
a porovnání variant.
Dále bylo posouzení návrhu Zprávy včetně požadavků a podmínek pro zpracování návrhu aktualizace
ZÚR JMK ze strany KHS JmK zaměřeno na zjištění, zda lze v návaznosti na záměry vymezené v platných
ZÚR JMK i nadále požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování
o změnách využití území a úkoly pro územní plánování vyplývající z platných ZÚR JMK ve vztahu
k ochraně veřejného zdraví považovat za opatření směřující k řízení potenciálních zdravotních rizik ve
smyslu ustanovení § 2 odst. 4 a § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb.
Přitom KHS JmK dospěla k závěru, že vzhledem k dlouhodobé dopravní situaci v regionu okresu
Hodonín spočívající v trvalém navyšování intenzity dopravy, a to především ve městě Hodoníně a
v sídlech situovaných podél silnic I/54 a I/55, a ve městě Brně a navazujících sídlech je nutno s odkazem
na ustanovení § 18 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož orgány územního plánování mj. konkretizují
ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, při prověřování územních rezerv
posoudit systém dopravy zakotvený v ZÚR JMK a prověřit a následně navrhnout taková opatření, včetně
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stanovení pořadí změn (etapizace), která zajistí odvedení části dopravy mimo obytnou zástavbu v co
nejkratším časovém horizontu a která ve svém důsledku budou směřovat k řízení zdravotních rizik ve
smyslu ustanovení § 2 odst. 2, 3 a 4 a § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb.
Proto KHS JmK po zvážení všech aspektů navrhla zohlednit v rámci aktualizace ZÚR JMK požadavky
uvedené v tomto vyjádření, a to s odkazem na § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., dle něhož
KHS JmK náleží uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného
zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik, § 18 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož orgány
územního plánování mj. konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních
předpisů, a vzhledem k nutnosti eliminace resp. minimalizace potenciálních zdravotních rizik pro
populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 a 4
zákona č. 258/2000 Sb.
Požadavek uvedený pod bodem 1 tohoto vyjádření KHS JmK odkazuje primárně k odůvodnění vymezení
územní rezervy uvedené v ZÚR JMK, z něhož mj. vyplývá, že stávající silnice I/51 prochází v doteku
s centrální částí Hodonína s výraznou kumulací dopravy průjezdné, zdrojové a cílové a vnitroměstské
s tím, že v případě nárůstu dopravy, zvláště nákladní směřující k hranici ČR / SR, je značné riziko
zvýšeného zatížení obytného území provozem automobilové dopravy.
Ve věci intenzit dopravy KHS JmK odkazuje na informace veřejně dostupné na
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Scitani-dopravy, z nichž je významný nárůst
intenzit dopravy zřejmý – např. na sčítacím úseku 6-0831Hodonínbyla intenzita dopravy v roce 2000
celkem 7674 vozidel, z toho těžkých nákladních vozidel 1210, v roce 2016 již celkem 13191, z toho
těžkých vozidel 2313,a na sčítacím úseku 6-2241Hodonínvroce 2000 celkem3857, z toho těžkých
nákladních vozidel 667, a v roce 2016 celkem 8458 vozidel, z toho těžkých vozidel 1427.Pro srovnání
KHS JmK poukazuje na intenzity dopravy na sčítacím úseku 6-8750 Břeclav –st.hr. ČR-SR (úsek situován
zcela mimo zastavěné území), kde byla v roce 2016 intenzita dopravy 15995 vozidel; v Hodoníně byla
v zastavěné části města ve stejném časovém obdobízjištěnaintenzita13191 vozidel, jak je uvedeno výše.
Vzhledem k deklarovaným parametrům intenzity dopravy KHS JmK považuje za nezbytné zabývat se
danou situací, a to s přihlédnutím k části odůvodnění ZÚR JMK, v níž je uvedeno „Příprava obchvatu
Hodonína, pro který byla již zpracována dokumentace pro stavební povolení, byla ze strany ŘSD
zastavena, a to především z důvodů ekonomické nerentabilnosti a relativně nižšího nárůstu přeshraniční
dopravy, než se původně předpokládalo. Intenzita na silnici I/51 nedosahuje takových hodnot, kdy by
přeložka silnice s obchvatem vyžadovaly prioritní realizaci.“.
Fakt, že příprava obchvatu Hodonína byla zastavena, potvrdil ministr dopravy ve svém dopise ze dne
25. července 2018, č. j. 59/2017-520-DOP/4, adresovaný místopředsedovi vlády a ministrovi životního
prostředí, v němž je jednoznačně uvedeno, že ministerstvo dopravy nepředpokládá znovuobnovovat
přípravné práce na stavbě I/51 Hodonín, obchvat v parametrech silnice I. třídy, kdy se k této
problematice v posledním desetiletí staví ministerstvo dopravy konzistentně – příprava stavby je
ekonomicky nerentabilní a změny v území v uplynulém období vyvolávají takovou změnu technického
řešení, která by kompletně změnila původní uvažované technické řešení a ještě by ho významně
prodražila.
Nezbytnost řešit systém dopravy ve městě Hodonín je zřejmá z Programu zlepšování kvality ovzduší,
Zóna CZ06Z –JIHOVÝCHOD, který byl projednán v režimu 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 „zákona č. 100/2001 Sb.“) pod kódem MZP234K (viz
odkaz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP234K).
Z tohoto dokumentu vyplývá zcela zásadní povinnost směřující do oblasti vlivů na obyvatelstvo, resp.
Veřejného zdraví, a to snížení emisí pro silniční dopravu, kdy se v roce 2020 ve městě Hodonín
předpokládají emise pro silniční dopravu 6,046 t/rok, což je 83 % úroveň roku 2011, a jako klíčová
část silniční infrastruktury je uvedena stavba Silnice I/51 Hodonín, obchvat. K tomu KHS JmK
upřesňuje, že dle Tabulky 101: Opatření AB2, v níž jsou deklarována opatření Obchvaty měst a obcí, je
primárním cílem tohoto opatření odvedení tranzitní dopravy (především nákladní, jež je významným
zdrojem znečištění ovzduší) z prostoru obytné zástavby do extravilánu či periferních částí měst a obcí;
jako opatření je uvedeno I/51: stavba Hodonín –obchvat.
Ve stanovisku ze dne 27. dubna 2016, č. j. 12145/ENV/16, Ministerstvo životního prostředí stanoví
podle § 10g odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. požadavky a podmínky, kterými budou zároveň zajištěny
minimální možné dopady realizace Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihovýchod -CZ06Zna
životní prostředí a veřejné zdraví, a to mj. podmínku 5) Urychlit přípravu a následnou realizaci opatření
AB2 „Obchvaty měst a obcí“ včetně nezbytných návazných opatření v dopravě.
Zvýše uvedeného je jednoznačné, že pro naplnění výšeuvedeného požadavku na snížení emisí
z dopravy do roku 2020 na úroveň 83 % roku 2011 musí být řešen systém dopravy jiným způsobem
než stavbou I/51: stavba Hodonín –obchvat, pro níž je v ZÚR JMK vymezena územní rezerva, neboť
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příprava obchvatu města nebyla po pozbytí platnosti stavebního povolení zahájena a je zcela
nereálné předpokládat, že obchvat bude do r. 2020vybudován,a že povinnost stanovenou
dokumentem „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ06Z –JIHOVÝCHOD“ bude reálné naplnit.
Pro úplnost KHS JmK uvádí, že k omezení kamionové dopravy přes hraniční přechod Hodonín -Holíč
směřovala realizace stavby „Silnice I/70 –Sudoměřice obchvat“, což potvrdil provozovatel komunikace,
tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve svém sdělení ze 16.12.2016.Tento fakt je zřejmý i z materiálu
„Páteřní síť silnic a dálnic v ČR“ zveřejněného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR(Praha 2013) na
https://www.rsd.cz/wps/wcm/connect/2c493ac4-a7c1-4baf-912b-e9ecb6b8e9e4/RSD-paterni-sit-silnica-dalnic-v-cr.pdf?MOD=AJPERES, kde je na str. 45 doslovně uvedeno „Pro odvedení přeshraniční
nákladní dopravy z Hodonína byla vystavěna přeložka silnice I/70 mimo Sudoměřice.“. Dle dostupných
dat je však hraniční přechod Sudoměřice –Skalica využíván s daleko nižší intenzitou, než se v souvislosti
se záměrem na odvedení kamionové dopravy mimo Hodonín předpokládalo; na sčítacím úsek6-5770
byla v roce 2016 zjištěna intenzita 2248 vozidel, ztoho567 vozidel těžkých.
Rovněž Program rozvoje Jihomoravského kraje projednaný dle zákona č. 100/2001 Sb. v rámci
aktivity1.1.4 Podpora řešení dopravní zátěže obcí dle návrhu KHS JmK uvádí odvedení kamionové
dopravy směřující k hraničnímu přechodu Hodonín – Holíč z centra města Hodonín na hraniční
přechod Sudoměřice – Skalica, vyloučení průjezdu kamionové dopravy centrem města Hodonín.
Zcela zásadní přístup ke stávajícímu systému dopravy ve městě Hodonín deklaruje Strategický plán
rozvoje města Hodonín (2017 -2022), který byl projednán dle zákona č. 100/2001 Sb. a je veřejně
dostupný na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_JHM023K).
Přílohou oznámení koncepce bylo Hodnocení vlivů na zdraví ke koncepci „Strategického plánu rozvoje
města Hodonína“ zpracované v srpnu 2017MUDr. Evou Rychlíkovou, Ph.D., držitelkou osvědčení
o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik č. j. 033/05 vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR,
a osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví podle zákona 100/2001
Sb., č. j. 33745/2015-2/OVZ, pořadové číslo 7/2015, dle něhož je mj. v rámci rozvoje infrastruktury
a zlepšení podmínek ve městě potřebné urychleně vymístit tranzitní nákladní dopravu z města, zlepšit
hlukovou a imisní situaci.
Strategický plán rozvoje města Hodonín (2017 –2022) v části C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ mj.
odkazuje na již výše uvedený Program zlepšení kvality ovzduší zóna CZ06Z –Jihovýchod s tím, že pro
město Hodonín jsou navržena opatření, a to mj. vybudování obchvatu města-odvedení tranzitní
dopravy, především nákladní –obchvat I/51.K tomu zpracovatelé oznámení mj. uvádějí, že město
Hodonín by mělo řešit odvedení tranzitní dopravy (obchvat města I/51), především nákladní, jež je
významným zdrojem znečištění ovzduší, z prostoru obytné zástavy do extravilánu či periferních částí
města a obcí.
Koncepce dopravy města Hodonína byla projednána v režimu zákona č. 100/2001
Sb.(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_JHM016K), s tím, že dle oznámení koncepce zpracované
dle § 10c přílohy č.7 zákona č. 100/2001Sb. společností Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, 170 00
Praha7 –Holešovice, v lednu 2014, je jedním z cílů koncepce částečné postupné zklidnění centrální
části města od průjezdné dopravy s jejím převedením do okrajových částí a mimo město.
K odůvodnění požadavků 2. a 3. KHS JmK předně uvádí, že pro provoz na komunikacích I/55 a I/54 ve
vybraných úsecích byla vydána časově omezená povolení dle § 31 zákona č. 258/2000 Sb. Prioritním
opatřením ve vazbě na silnici I/55 je realizace dálnice D55 s předpokladem, že dálkové přepravní vztahy
budou převedeny na D55 a silnice I/55 převezme kromě regionálních a lokálních dopravních vztahů
funkci doprovodné silnice k D55.
Jak vyplývá z odůvodnění ZÚR JMK, je s ohledem na silně urbanizované území generující bez ohledu na
existenci D55 významné dopravní zatížení (zdrojová a cílová doprava, místní doprava) v celém úseku
Petrov – Veselí nad Moravou navržena územní rezerva pro možné dílčí přeložky stávající silnice
s obchvaty obytných území, se zachováním podmínek neomezeného přístupu motorové dopravy
s maximální možností obsluhy přilehlého území a sídel.
Vzhledem k dlouhodobě známým problémům s přípravou předmětné komunikace D55 považuje KHS
JmK za účelné převedení územních rezerv do návrhu a tím minimalizovat časový horizont pro případnou
realizaci obchvatových komunikací, pro něž ZÚR vymezují územní rezervy.
Za stejným účelem navrhuje KHS JmK převést do návrhu i územní rezervy pro silnici I. třídy I/54 Kyjov,
obchvat (RDS16), a pro silnici I. třídy I/54 Bzenec – Vracov – Vlkoš, přeložka (RDS17).
Odůvodnění požadavku č. 4 souvisejícího s prověřením etapizace pro uvedené záměry odkazuje KHS
JmK k podmínce č. 1 stanoviska KHS JmK k návrhu ZÚR JMK a vyjádření k vyhodnocení vlivu ZÚR JMK na
udržitelný rozvoj území ze dne 20.05.2015, číslo jednací KHSJM 22575/2015/odbor/HOK, která byla
stanovena vzhledem ke skutečnosti, že dle vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území provedeného
v rámci pořizování ZÚR JMK je pro zajištění ochrany zdraví obyvatel kraje nutná dostavba celého
komplexu zásadních dopravních staveb, včetně staveb v ZÚR JMK vymezených jako územní rezerva
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a že realizace některých záměrů obsažených v ZÚR JMK, zejména úseku R43 bez odpovídající
návaznosti jižním směrem k dálnici D1, vytváří riziko zhoršení imisní situace na území krajského
města.
Požadavky KHS JmK korespondují s principy Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020 s výhledem do
roku 2050, která je vrcholovým strategickým dokumentem Vlády ČR pro sektor doprava a který
identifikuje hlavní problémy sektoru a navrhuje opatření na jejich řešení. Opatření na regionální
a lokální úrovni zahrnují mj. omezení provozu v centrech měst a omezení vjezdu do některých částí
měst, konkrétně pak, jak je uvedeno v kapitole4.6 Snižování dopadu na veřejné zdraví a životní
prostředí, a to minimalizovat negativní vlivy hluku a imisí z dopravy, které mají svůj původ v dopravě,
a to vhodnými opatřeními na dopravní infrastruktuře, a postupně odstraňovat ekologické zátěže
vyvolané stávající infrastrukturou, na stávající infrastruktuře uplatňovat opatření na ochranu před
hlukem a vibracemi, a to přednostně v hustě obydlených místech s překročenými hygienickými limity
hluku.
V kapitole 5.4 Monitoring a návrh indikátorů pro sledování účinnosti opatření, plán hodnocení a plán
řízení změn je jako jeden z indikátorů stanoven Podíl obyvatel vystavených nadměrnému hluku
z dopravy (%) s tím, že k roku 2017 měl podíl obyvatel vystavených nadměrnému hluku z dopravy
klesnout o 5 % a k roku 2020 pak o 15 %.
Mimo výše uvedené odůvodňuje KHS JmK své požadavky i odkazem ke smyslu § 9 písm. g) vyhlášky
č. 500/2006 Sb., dle něhož Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje obsahuje návrhy na eliminaci,
minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištěny
s tím, že princip udržitelného rozvoje území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území reflektuje na
pojetí zdraví, které v obecné rovině není vnímáno pouze jako absence nemoci nebo vady, ale jako
komplexní stav fyzické, duševní i sociální pohody (viz definice Světové zdravotnické organizace z roku
1946 a dále pak bod 3) preambule Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 282/2014 ze dne
11. března 2014, kterým se zavádí třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014 – 2020) a zrušuje
rozhodnutí č. 1350/2007/ES ).
V otázce konkretizace veřejných zájmů KHS JmK odkazuje ke smyslu ustanovení § 18 odst. 3 stavebního
zákona (viz výše), a dále pak k ustanovení § 19 odst. 1 stavebního zákona, dle něhož je úkolem
územního plánování mimo jiné prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí,
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání (§ 19 odst. 1
písm. c) stavebního zákona), stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro
umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost
navazujícího území (§ 19 odst. 1 písm. d) stavebního zákona), stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj
sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu (§ 19 odst. 1 písm.
i)stavebního zákona), vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před
negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis
nestanoví jinak (§ 19 odst. 1 písm. m) stavebního zákona).
KHS JmK konstatuje, že za předpokladu respektování požadavků uvedených v tomto vyjádření lze
důvodně předpokládat, že uplatňováním ZÚR JMK po provedení předmětné aktualizace bude dán
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. Současně bude dán reálný předpoklad eliminace, resp. minimalizace potenciálních
zdravotních rizik pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení
§ 2 odst. 2 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., neboť ve spojení s § 77 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb.
budou konkretizována opatření, kterými bude zajištěno řízení zdravotních rizik ve smyslu § 2 odst. 4 a
§ 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb.
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Poř. číslo
podání

Označení subjektu

DO 05

KrÚ JMK
Požadavek

Název a adresa subjektu
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3, 601 82 BRNO
Úprava
Vyhodnocení požadavku
Zprávy

Zmocnění KrÚ JMK:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
- Odbor dopravy (OD) jako dotčený orgán ve věci řešení silnic II. a III. třídy podle ustanovení § 40 odst. 3 písm.
f) zákona č. 13/1997 Sb.
- Odbor kancelář ředitele, oddělení krizového řízení a obrany (OKŘ), jako složka Jihomoravského kraje
zabývající se krizovým řízením a obranou na území Jihomoravského kraje
- Odbor kultury a památkové péče (OKPP), jako dotčený orgán uplatnil dle § 28 odst. 2 písm. c) zákona
č. 20/1987 Sb.
- Odbor životního prostředí (OŽP) jako věcně a místně příslušný úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb.
uplatnil k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016–12/2018 následující:
Zmocnění OD:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) jako dotčený orgán ve věci řešení silnic
II. a III. třídy podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném
znění a za použití ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění uplatňuje k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK následující připomínky:
01

01-a

1) K podkapitole F.1.4.1 Dopravní infrastruktura a) Silniční doprava:
V požadavcích na Aktualizaci se
ukládá prověřit varianty D.3, S.1, S.10
z ÚS JMK, ale zároveň se některé
prvky variant (koridory) rovnou dále
uvádí k zapracování do návrhové
části. Doporučujeme lépe
specifikovat v podkapitole vztah
dílčích koridorů a celých variant,
resp. způsob jejich prověřování
a zapracování, aby byly "pokyny"
jednoznačné.

ANO

Požadavku se vyhovuje. V návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK bude znění prvních tří
požadavků na aktualizaci ZÚR JMK doplněno
následovně:
- Prověřit skladebné prvky koncepce
uspořádání silniční a dálniční sítě varianty D.3.
- Prověřit skladebné prvky koncepce
uspořádání silniční a dálniční sítě varianty S.1.
- Prověřit skladebné prvky koncepce
uspořádání silniční a dálniční sítě varianty
S.10 „POUČENÁ“.
Z vyhodnocení požadavku KrÚ JMK OD vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

01-b

01-c

Z hlediska řešení silnic II. a III. tř.
v prostoru jihozápadně
a jihovýchodně Brna (zejm. II/152,
II/380, II/416, obchvat Slatiny) nevidí
KrÚ JMK OD vztah k řešení
problematiky D43/S43 a návazných
prvků v rámci var. D3, S1, S10
a požaduje, aby řešení silnic II.
a III. tř. bylo prověřeno v rámci
aktualizace samostatně či
invariantně.

ANO

Zpráva uvádí ÚS JMK prověřila
výhledové přeložení silnice II/416 do
nové trasy Hrušovany u Brna – Ledce

ANO

Požadavku se vyhovuje. V návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK bude návětí uvozující
informace vyplývající z prověřování územních
rezerv územní studií upraveno následovně:
- „Kromě výše uvedeného z podrobnějšího
prověření předmětných územních rezerv dále
vyplývá:
Z vyhodnocení požadavku KrÚ JMK OD vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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k předmětné územní rezervě vypuštěna.
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– Pohořelice s využitím silnic
III/42510 a III/41619 (tj. územní
rezervy RDS24) se závěrem vymezit
v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK v návrhové
části koridor pro přeložku silnice
II/416. ÚS JMK prověřovala pouze
úsek Hrušovany – Ledce (D52).

Z vyhodnocení požadavku KrÚ JMK OD vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

ANO

01-d

Zpráva uvádí ÚS JMK prověřila
výhledové přeložení silnice II/416 (tj.
územní rezervu RDS27) pro
odstranění nevyhovujícího vedení
silnice přes zastavěné území obcí
Hrušky a Křenovice se závěrem
vymezit v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK
v návrhové části koridor pro obchvaty
obcí Hrušky a Křenovice. Územní
rezerva v úseku RDS27 Hrušky –
Křenovice je vedena nejen ve vztahu
prověření relevantnosti záměru
silnice II/416, které provedla ÚS, ale
i ve vztahu k variantnosti záměru
železniční tratě Křenovické spojky
RDZ08, kde se i obě územní rezervy
překrývají. Teprve po definitivním
stanovení záměru Křenovické spojky
bude možné koordinovaně stanovit
přiměřený návrhový koridor silnice
II/416. Před vyřešením Křenovické
spojky nelze ani předpokládat
zahájení přípravy přeložky silnice.
Nezávisle na Křenovické spojce je
možné vymezit návrhový koridor
v krátkém úseku souběžném se
zaústěním silnice II/416 do I/50, což
je ovšem záměr, který je možná lépe
spíše ošetřit v pokynech pro územní
plánování než vymezením zvláštního
koridoru.

ANO

01-e

V aktualizaci ZÚR je třeba prověřit
kompletní výstupy Územní studie
silnic II. třídy v území ovlivněném
rozvodnou 400/220/110 kV
Sokolnice, tedy nejen koridor pro
obchvaty obcí Hostěrádky-Rešov
a Šaratice, jak uvádí zpráva.
To ostatně doporučuje i ÚS JMK ve
var. S10.
KrÚ JMK OD žádá, aby Aktualizace
ZÚR prověřila možnost a potřebnost
uložení zpracování ÚS silniční sítě
v JV kvadrantu brněnské aglomerace
v návaznosti na návrh nadřazené sítě
v Aktualizaci ZÚR a na předpokládaný
rozvoj obcí v kvadrantu, čímž by
došlo k vybalancování územního
potenciálu a dopravních kapacit.
Jednalo by se zhruba o kvadrant

ANO

02

Požadavku se vyhovuje. V návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK bude text odrážky
upraven následovně:
- ÚS JMK prověřila výhledové přeložení silnice
II/416 (tj. územní rezervu RDS27) pro
odstranění nevyhovujícího vedení silnice přes
zastavěné území obcí Hrušky a Křenovice.se
závěrem vymezit v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK
v návrhové části Prověřit koridor územní
rezervy pro obchvaty obcí Hrušky a Křenovice
ve vztahu k variantnosti záměru železniční
tratě Křenovické spojky (tj. územní rezervě
RDZ08).
Z vyhodnocení požadavku KrÚ JMK OD vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Požadavku se vyhovuje. V návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK bude doplněn požadavek:
- Prověřit kompletní výstupy Územní studie silnic
II. třídy v území ovlivněném rozvodnou
400/220/110 kV Sokolnice.
Z vyhodnocení požadavku KrÚ JMK OD vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Požadavku na prověření uložení nové územní
studie silniční sítě v JV kvadrantu brněnské
aglomerace se vyhovuje. Na konec bodu F.1.9
návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK bude
doplněno:
Z projednání návrhu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK vyplývá požadavek:
- Prověřit možnost a potřebnost uložení
zpracování ÚS silniční sítě v JV kvadrantu
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omezený D2 MUK Chrlice jih –
Sokolnice – Slavkov – Rousínov –
Pozořice – D1 MUK Brno východ – D1
MUK D2. Předmětem řešení silniční
sítě by mělo být zejména:
zkapacitnění I/50 Slavkov – D1 MUK
Holubice, propojení Rousínov –
Slavkov, propojení Šlapanice –
obchvat Slatiny/letiště, napojení
Pozořicka na D1 MUK Rohlenka,
prověření změny dopravních vztahů
v území. ÚS by měla doporučit limity
využití území.

brněnské aglomerace v návaznosti na návrh
nadřazené sítě a na předpokládaný rozvoj obcí
v kvadrantu, čímž by došlo k vybalancování
územního potenciálu a dopravních kapacit.
Jednalo by se zhruba o kvadrant omezený D2
MUK Chrlice jih – Sokolnice – Slavkov –
Rousínov – Pozořice – D1 MUK Brno východ –
D1 MUK D2. Předmětem řešení silniční sítě by
mělo být zejména: zkapacitnění I/50 Slavkov –
D1 MUK Holubice, propojení Rousínov –
Slavkov, propojení Šlapanice – obchvat Slatiny/
letiště, napojení Pozořicka na D1 MUK
Rohlenka, prověření změny dopravních vztahů
v území. ÚS by měla doporučit limity využití
území.
Z vyhodnocení požadavku KrÚ JMK OD vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Zmocnění OKŘ:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kancelář ředitele, oddělení krizového řízení a obrany (OKŘ), jako
složka Jihomoravského kraje zabývající se krizovým řízením a obranou na území Jihomoravského kraje uplatnil
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016–12/2018 následující:

01

K návrhu zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje Jihomoravského
kraje v období 10/2016–12/2018
není ze strany oddělení krizového
řízení a obrany připomínek.

NE

Odbor kancelář ředitele, oddělení krizového
řízení a obrany OKŘ neuplatnilo k návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK (Zprávy) připomínky.
Vyhodnocení požadavku KrÚ JMK OKŘ
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK.

Zmocnění OKPP:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče (OKPP), jako dotčený orgán uplatnil dle
§ 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb. v návaznosti na § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. k návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016–12/2018 následující:

01

Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor kultury a památkové péče,
obdržel Vaši žádost o vyjádření
k oznámení o konání
projednání „Návrhu Zprávy
o uplatňování Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje
v období 10/2016–12/2018“. Krajský
úřad Jihomoravského kraje, odbor
kultury a památkové péče, jako
dotčený orgán podle ustanovení § 4
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen stavební zákon) a podle
ustanovení § 28 odst. 2 písm. c)
zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že v daném
případě neuplatňuje požadavky
k „Návrhu Zprávy o uplatňování
Zásad územního rozvoje

NE

Odbor kultury a památkové péče neuplatnil
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
požadavky.
Vyhodnocení požadavku KrÚ JMK OKPP
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK.
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Jihomoravského kraje v období
10/2016 – 12/2018“.
Odůvodnění
Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor kultury a památkové péče,
neuplatňuje požadavky k „Návrhu
Zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje Jihomoravského
kraje v období 10/2016–12/2018“.
Při uplatňování Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje
v období 10/2016–12/2018 byly na
řešeném území respektovány
a chráněny kulturní, historické
a archeologické hodnoty.
Zmocnění OŽP:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (OŽP), jako věcně a místně příslušný úřad dle ust.
§ 29 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů k „návrhu Zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016–12/2018“, uplatňuje následující stanoviska:
1. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“):

01

ANO

OŽP jako dotčený orgán ochrany vod
(vodoprávní úřad) příslušný dle ust.
§ 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107
odst. 1 písm. a) vodního zákona
k „návrhu Zprávy o uplatňování
Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje v období
10/2016 – 12/2018“ upozorňuje, že
musí být dodrženy plánovací
dokumenty v oblasti vodního
hospodářství, tedy např. Národní
plán povodí Dunaje, jehož závazná
část byla vydána Ministerstvem
zemědělství jako opatření obecné
povahy č. j. 154/ 2016-MZE-15120 ze
dne 12.01.2016, Plán pro zvládání
povodňových rizik v povodí Dunaje
včetně map o povodňového ohrožení
a rizika, jehož závazná část byla
vydána jako opatření obecné povahy
č. j. 90992/ ENV/15 ze dne
22.12.2015, Plán oblasti povodí Dyje
a Moravy, Plán rozvoje vodovodů
a kanalizací Jihomoravského kraje,
stanovená záplavová území včetně
jejich vymezených aktivních zón,
území určená k rozlivu povodní,
území zvláštní povodně pod vodním
dílem, ochranná pásma vodních děl
a ochranná pásma vodních zdrojů.
Zároveň doporučujeme brát v úvahu

Koncepční dokumenty Národní plán povodí
Dunaje“, „Plán pro zvládání povodňových rizik
v povodí Dunaje včetně map o povodňového
ohrožení a rizika“, Plán oblasti povodí Dyje
a Moravy a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Jihomoravského kraje“) byly v ZÚR JMK již
zohledněny. Rovněž předmětné limity využití
území.
Za obecný požadavek sledovat soulad
s koncepcemi na republikové a regionální úrovni
v bodě F.2 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK bude
na konec doplněno:
- Sledovat soulad s koncepcemi a jejich
aktualizacemi v oblasti vodního hospodářství
zpracovávanými na regionální a národní úrovni
(zejména s Národním plánem povodí Dunaje,
Plánem pro zvládání povodňových rizik
v povodí Dunaje včetně map o povodňového
ohrožení a rizika, Plánem oblasti povodí Dyje
a Moravy a Plánem rozvoje vodovodů
a kanalizací Jihomoravského kraje).
K hygienickým závadám považujeme za důvodné
objasnit následující:
Kapitola C je informací o problémech k řešení
v ZÚR vyplývajících z Územně analytických
podkladů j(ÚAP) jak ukládá příloha č. 9 vyhlášky
č. 500/2006 Sb. Tabulkový přehled je citací závad
a problémů identifikovaných v ÚAP. Zprávou
nelze měnit jiný dokument, v tomto případě ÚAP
JMK.
Konkrétní požadavek „preferovat centrální čištění
odpadních vod na mechanicko-biologických
čistírnách odpadních vod (ČOV) před čištěním
odpadních vod v malých (domovních) ČOV či
v jiných, méně účinných zařízeních“ je pod
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úkoly z usnesení vlády České
republiky č. 570, ze dne 14.07.2014.

podrobností, kterou ZÚR umožňuje stavební
zákon. Směřuje tedy do úrovně územních plánů
(viz § 43 odst. 1 stavebního zákona).

Proto požadujeme doplnění např. do
kapitoly C., části urbanistických
závad, nebo na jiné vhodné místo
textu Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje, dle výše
uvedeného promítnutí zásad
zabránění vzniku nového rizika
a snížení rozsahu ploch
v nepřijatelném povodňovém riziku
a zásad snížení míry povodňového
nebezpečí.

Na úrovni ZÚR bude prověřeno podpoření
preference centrálního čištění na ČOV
v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK. Do kapitoly F.1.1 bude
doplněno:
Z projednání návrhu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK vyplynul požadavek:
- Prověřit doplnění podpory centrálního čištění
odpadních vod na mechanicko-biologických
ČOV před čištěním odpadních vod v malých
(domovních) ČOV či v jiných, méně účinných
zařízeních do priorit ZÚR JMK.

Do části kapitoly C. Hygienické
závady doporučujeme zvážit
doplnění závazných zásad plynoucích
z výše uvedených dokumentů, např.
List MOV207501 – Správné postupy
v oblasti ochrany vod jako složky
životního prostředí, tedy pokud je to
technicky možné, preferovat
centrální čištění odpadních vod na
mechanicko-biologických čistírnách
odpadních vod (ČOV) před čištěním
odpadních vod v malých (domovních)
ČOV či v jiných, méně účinných
zařízeních. Používání takových
malých (domovních) ČOV je
přípustné pouze pro samostatně
stojící objekty příliš vzdálené od trasy
kanalizace, nikoliv jako koncepční
řešení k odkanalizování měst, obcí
a jejich částí. Dále zvyšovat podíl
obyvatel napojených na kanalizaci
pro veřejnou potřebu zakončenou
funkční ČOV a v obcích, kde je
vybudovaná splašková kanalizace,
zásadně neumísťovat čištění
odpadních vod z rozšiřující se
zástavby prostřednictvím nových
malých domovních ČOV, výjimky jsou
ojediněle přípustné pro samostatně
stojící objekty příliš vzdálené od trasy
kanalizace.
2. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o odpadech“):
02

Z vyhodnocení požadavku KrÚ JMK OŽP vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

Odbor životního prostředí neuplatnil z hlediska
odpadového hospodářství k návrhu Zprávy
připomínky.
Vyhodnocení požadavku KrÚ JMK OŽP
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK.

OŽP jako dotčený orgán v oblasti
odpadového hospodářství příslušný
dle ust. § 78 odst. 2 písm. v) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů uplatňuje stanovisko
k „návrhu Zprávy o uplatňování
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Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje v období
10/2016–12/2018“ v tom smyslu, že
nemá připomínky.
3. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů:

03

Z vyhodnocení požadavku OŽP v návaznosti na
požadavky MŽP vyplývá následující:
Za obecný požadavek sledovat soulad
s koncepcemi na republikové a regionální úrovni
v bodě F.2 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK bude
na konec doplněno:

Podle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, je
kompetentním správním orgánem
k vydání stanoviska k zásadám
územního rozvoje věcně příslušné
Ministerstvo životního prostředí ČR
ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. a)
tohoto zákona.

4. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů:

04

ANO

- Sledovat soulad s koncepcemi a jejich
aktualizacemi v oblasti ochrany ovzduší
zpracovávanými na regionální a národní
úrovni.
Z vyhodnocení požadavku KrÚ JMK OŽP vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
ANO

OŽP jako dotčený orgán ochrany
přírody příslušný dle ust. § 77a odst.
4 písm. x) výše uvedeného zákona
sděluje, že pod č. j. JMK 11880/2019
vydal samostatně dne 24.01.2019
k „návrhu Zprávy o uplatňování
Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje v období
10/2016 – 12/2018“ stanovisko dle
ust. § 45i výše uvedeného zákona, ve
kterém nevyloučil významný vliv na
evropsky významné lokality a ptačí
oblasti soustavy Natura 2000.

Dle § 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů platí, jestliže orgán ochrany přírody
svým stanoviskem podle odstavce 1 významný
vliv podle § 45h odst. 1 nevyloučí, musí být daná
koncepce nebo záměr, tedy Aktualizace č.1
ZÚR JMK, předmětem posouzení podle tohoto
odstavce postupem podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Z uvedeného vyplývá, že Aktualizace č. 1
ZÚR JMK bude posouzena z hlediska vlivů na
životní prostředí (SEA), které je podle písm. A
přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. součástí
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
(VVURU).
Do požadavků na zpracování VVURU v kapitole
F.3 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK bude
doplněno, že Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1
ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území bude
zpracováno dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006
Sb., jehož součástí bude „Vyhodnocení vlivů
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na životní prostředí“
a „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti“ zpracované
osobou k tomu oprávněnou ve smyslu ustanovení
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Z vyhodnocení požadavku KrÚ JMK OŽP vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

05

Z hlediska dalších zájmů sledovaných
OŽP nejsou k „návrhu Zprávy
o uplatňování Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje
v období 10/2016–12/2018“
připomínky.

NE

Odbor životního prostředí neuplatnil z hlediska
dalších zájmů sledovaných OŽP k návrhu Zprávy
připomínky.
Vyhodnocení požadavku KrÚ JMK OŽP
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK.
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Poř. číslo
podání

Označení subjektu

DO 06

Název a adresa subjektu
Ministerstvo dopravy,
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
PO BOX 9, 110 15 PRAHA 1

MD

Úprava
Zprávy

Požadavek

Vyhodnocení požadavku

Zmocnění DO:
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán ve věcech dopravy uplatnilo podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona
č. 13/1997 Sb. k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016–12/2018 následující:
Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky
v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, že
ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví.
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, uplatňuje požadavky podle § 40
odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56
písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018.
Doprava na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy
Z hlediska našich zájmů jsou správním územím Jihomoravského kraje vedeny následující stávající dálnice a silnice
I. třídy, a to dálnice D1, D2, D46, D52, I/19, I/23, I/38, I/40, I/41, I/42, I/42H, I/43, I/47, I/50, I/51, I/52, I/53, I/54,
I/55, I/70, I/70H a I/71.

01

Z výhledových záměrů jsou v platných
Zásadách územního rozvoje
Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK)
obsaženy koridory pro zkapacitnění dálnice
D1 (koridor DS10) a dálnice D2 (koridor
DS12), koridor pro homogenizaci včetně
úpravy mimoúrovňových křižovatek dálnice
D46 (koridor DS13) a koridory pro realizaci
dálnice (silnice) č. 43 (koridory DS02
a DS03), dálnice D52 (koridor DS04), dálnice
D52/JT (koridor DS14) a dálnice D55
(koridory DS05 a DS06). Uvedené koridory
jsou stále aktuální a požadujeme je v ZÚR
JMK ponechat beze změny, kromě úpravy
textové části týkající se popisu šířky
koridoru pro dálnici D52 – ozn. DS04, kde
požadujeme vypustit "včetně doprovodné
komunikace" (str. 44) a to z toho důvodu,
že budoucí dálnice D52 nebude mít
doprovodnou komunikaci, koridor bude
obsahovat pouze související stavby –
přeložky silnic nižších tříd, polních cest atp.
Takto popsaný koridor by mohl být
zavádějící a vedl by k možnému
nesprávnému výkladu, že budoucí dálnice
D52 bude realizována v celé trase
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MD potvrzuje, že koridory DS02, DS03,
DS04, DS05, DS06, DS10, DS12, DS13
a DS14 vymezen v ZÚR JMK jsou stále
aktuální a požaduje je ponechat beze
změny, kromě popisu koridoru DS04, který
požaduje upravit.
Do kapitoly F, bodu F.1.4.1 bude za první
odstavec pod písm. a) Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK doplněn níže uvedený požadavek:
Z projednání návrhu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK vyplývá požadavek:
- Prověřit, zda je potřebná doprovodná
komunikace v celé trase záměru DS04
budoucí dálnice D52.
Z vyhodnocení požadavku MD vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
s doprovodnou komunikací vedenou
v souběhu s trasou dálnice.

02

03

Dále jsou v ZÚR JMK vymezeny koridory pro
realizaci úpravy trasy s obchvaty sídel
silnice I/19 (koridor DS15), silnice I/23
(koridor DS16), silnice I/40 v úseku Břeclav
– Valtice (koridor DS18) a silnice I/38
(koridory DS07, DS08 a DS09), koridor pro
homogenizaci silnice I/40 v úseku Mikulov –
Sedlec (koridor DS17), koridor pro přeložku
silnice I/43 v úseku Sebranice – Letovice
(koridor DS19), koridor pro homogenizaci
silnice I/43 v úseku Letovice – Stvolová
(koridor DS20), koridor pro homogenizaci
silnice I/53 včetně realizace
mimoúrovňových křižovatek (koridor DS21),
koridor pro homogenizaci silnice I/71
(koridor DS23). Uvedené koridory jsou
aktuální beze změny.

NE

Pro prověření umístění záměrů jsou
vymezeny koridory územních rezerv (dále
ÚR), a to pro rozšíření dálnice D1 včetně
úprav / návrhu mimoúrovňových křižovatek
v úseku D1 Kývalka – hranice kraje (ÚR
RDS04) a v úseku D1 Slatina – Holubice (ÚR
RDS05), dálnici (silnici) č. 43 (ÚR RDS01
a RDS34) a pro jihozápadní tangentu
v úseku Troubsko (D1) - Modřice (D52) (ÚR
RDS08).

NE

Vyhodnocení požadavku MD nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

04

K územním rezervám RDS01 a RDS34,
RDS04, RDS05 a RDS08 vymezeným v ZÚR
JMK a prověřeným v ÚS JMK MD
konstatuje, že budou vybrány jejich
konečné varianty a zaneseny do návrhové
části v rámci pořízení Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK.
Požadavky na prověření předmětných
územních rezerv dle ÚS JMK v rámci
pořízení Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
(odpovídající požadavkům MD) jsou již
obsaženy pod písm. a) v bodě F.1.4.1
kapitoly F Zprávy o uplatňování ZÚR JMK

Uvedené koridory ÚR byly prověřeny
"Územní studií nadřazené dálniční a silniční
sítě v jádrovém území OB3 metropolitní
rozvojové oblasti Brno", jejich konečné
varianty budou vybrány a upřesněny
v dalším projednávání Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK, kde budou již zaneseny do návrhové
části.
Dále jsou v ZÚR JMK vymezeny koridory
územních rezerv pro umístění záměrů silnic
I. třídy - silnice I/23 v úseku Rosice Zakřany, přeložka (ÚR RDS09), pro silnici
I/40 v úseku Sedlec, obchvat (ÚR RDS10),
pro silnici I/43 Kuřim, jižní obchvat (ÚR
RDS12), silnici I/43 - zkapacitnění v úseku
Česká - Kuřim (ÚR RDS13), pro přeložku
silnice I/50 v úseku Brankovice - Kožušice
(ÚR RDS14), pro přeložku silnice I/51
Hodonín, obchvat (ÚR RDS15), pro přeložku
silnice I/54 v úseku Kyjov, obchvat (ÚR
RDS16), v úseku Bzenec - Vracov - Vlkoš (ÚR
RDS17), pro přeložku silnice I/55 v úseku
Petrov - Strážnice - Vnorovy (ÚR RDS18),
v úseku Vnorovy - Veselí nad Moravou (ÚR
RDS19).

Pořizovatel bere na vědomí sdělení MD, že
koridory DS07, DS08, DS09, DS15, DS16,
DS17, DS18, DS19, DS20, DS21 a DS23
vymezené v ZÚR JMK jsou stále aktuální,
beze změny.

Vyhodnocení požadavku MD nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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Z výše uvedených koridorů územních rezerv
byl prověřen koridor RDS09 pro přeložku
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K dalším územním rezervám vymezeným
v ZÚR JMK MD sděluje, že prověřilo územní
rezervu RDS09 a požaduje předmětný
koridor převést do návrhové části v rámci
Aktualizace č.1 ZÚR JMK.
V rámci zpracování návrhu Aktualizace č. 1
ZÚR JMK bude územní rezerva pro přeložku
silnice I/23 v úseku Rosice – Zakřany
prověřena s využitím ÚS JMK a technickoekonomické studie pořízené ŘSD.
Do bodu F.1.4.1. Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK bude doplněn u územní rezervy RDS09
následující požadavek:
- Při prověřování územní rezervy RDS09
využít technicko-ekonomickou studii
pořízenou ŘSD.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
silnice I/23 v úseku Rosice - Zakřany
technicko-ekonomickou studií
a požadujeme jej převést do návrhové části
ZÚR JMK v rámci Aktualizace č.1. Dále byly
prověřeny koridory RDS12 pro silnici I/43
Kuřim, jižní obchvat a RDS13 pro
zkapacitnění silnice I/43 v úseku Česká Kuřim "Územní studií nadřazené dálniční
a silniční sítě v jádrovém území OB3
metropolitní rozvojové oblasti Brno", které
budou na základě dalšího pověření
v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK převedeny do
návrhové části.

K územním rezervám RDS12 a RDS13
prověřeným v ÚS JMK MD konstatuje, že
předmětné koridory lze na základě dalšího
pověření v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK převést
do návrhové části.
Požadavky na prověření všech územních
rezerv pro záměry silniční dopravy v rámci
pořízení Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
(odpovídající požadavkům MD) jsou
obsaženy pod písm. a) v bodě F.1.4.1
kapitoly F návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK.
Z vyhodnocení požadavku MD vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Ostatní koridory územních rezerv nebyly
dosud prověřeny vzhledem k prověřování
jiných prioritnějších záměrů, doporučujeme
však jejich sledování i nadále v Aktualizaci
č. 1 ZÚR JMK.

NE

Ostatní územní rezervy vymezené v ZÚR
JMK MD doporučuje nadále sledovat.
Požadavek na prověření aktuálnosti
územních rezerv pro záměry silniční
dopravy ze ZÚR JMK a neprověřených ÚS
JMK je obsažen pod písm. a) na konci bodu
F.1.4.1 kapitoly F Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK.

05

Vyhodnocení požadavku MD nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Do návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
požadujeme zapracovat koridor pro
umístění záměru "MUK Lipůvka", který je
sledován z důvodu odstranění bodových
závad na stávající silnici I/43 a přesahuje do
území sousedních sídel – města Kuřim
a obce Svinošice. Uvedený záměr byl KÚ
JMK předán pasportem č.j. 001182/2017 ze
dne 29.5.2017.

ANO

MD požaduje zapracovat nový záměr „MÚK
Lipůvka“ týkající se území obce Lipůvka,
města Kuřim a obce Svinošice.
Do kapitoly F, bodu F.1.4.1 bude za první
odstavec pod písm. a) Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK doplněn níže uvedený požadavek:
Z projednání návrhu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK vyplývá požadavek:
- Prověřit nový záměr sledovaný MD
z důvodu odstranění bodových závad na
stávající silnici I/43, a to záměr „MÚK
Lipůvka“, týkající se území obce Lipůvka,
města Kuřim a obce Svinošice. Při
prověřování nového záměru využít
podkladu předaného JMK pasportem č.j.
001182/2017 ze dne 29.05.2017.

06

Z vyhodnocení požadavku MD vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Drážní doprava

07

V návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 525 ze
dne 01. 07. 2015 byla zpracována Studie
proveditelnosti železničního uzlu Brno
(Společnost pro "Studii proveditelnosti
ŽUB", 10/2017), (dále jen SP ŽUB). SP ŽUB
byla projednána 30. 05. 2018 v Centrální
komisi ministerstva dopravy, která
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Požadavky „prověřit aktuálnost územních
rezerv pro záměry železniční dopravy ze
ZÚR JMK včetně uvedení důvodů proč mají
být územní rezervy změněny na návrhové
plochy či koridory, případně proč i nadále
mají zůstat vymezeny jako územní rezerva“
a „zohlednit dokumenty, kterými jsou

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
upřednostnila "variantu Ab". Z hlediska
přípravy staveb VRT v současné době
probíhá výběrové řízení na zpracovatele
Studie proveditelnosti VRT (Brno -) Přerov –
Ostrava. Dále probíhá zpracování Studie
proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav
(SUDOP PRAHA a.s.) s předpokládaným
dokončením v roce 2020.

prověřovány záměry železniční dopravy pro
síť nových vysokorychlostních
a konvenčních tratí“ jsou již ve Zprávě
o uplatňování ZÚR JMK obsaženy pod
písm. b) bodu F.1.4.1 kapitoly F.
V bodě F.1.4.1 kapitoly F bude za třetí
požadavek pod písm. b) doplněno:
- Při prověřování územních rezerv pro VRT
zohlednit (kromě výše uvedené „Studie
proveditelnosti ŽUB Brno“) zejména
„Studii proveditelnosti VRT Brno – Přerov
– Ostrava“ a „Studii proveditelnosti VRT
Praha – Brno – Břeclav“ dle předaných
podkladů.

Interní analýzou byly vytipovány úseky VRT,
které by měly být realizovány zrychleným
způsobem, tzv. pilotní úseky VRT. Mezi tyto
úseky patří i úsek Modřice – Šakvice. Pro
tento úsek žádáme o nahrazení vymezené
územní rezervy RZD05 v úseku Modřice –
Šakvice návrhovým koridorem a současně
vymezení VRT včetně staveb souvisejících
jako veřejně prospěšné stavby. Veškeré
potřebné podklady, včetně potřebného
grafického vymezení zašle oprávněný
investor, kterým je Správa železniční
dopravní cesty, s.o. (SŽDC) na vyžádání.

08

Dále žádáme o překlopení územní rezervy
RDZ07 do návrhového koridoru a současně
vymezení železniční stavby včetně staveb
souvisejících jako veřejně prospěšné.
V řešeném úseku trati Brno – Letovice –
hranice kraje aktuálně probíhá zpracování
záměru projektu a DÚR stavby "DOZ Brno –
Skalice nad Svitavou (včetně)"
a "Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov",
která byla ze stavby DOZ vyjmuta. Dále se
připravují dílčí stavby v rámci tzv. „Blending
Call“, a to "Brno-Maloměřice St.6 –
Adamov, BC" a "Adamov – Blansko, BC".
Současně resort dopravy připravuje
zpracování záměru projektu a DÚR stavby
"DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká
Třebová". V rámci těchto staveb se mimo
jiné řeší i náhrady úrovňových křížení
silničních komunikací mimoúrovňovým
řešením, přestavba vybraných železničních
stanic s odstraněním úrovňového přístupu
na nástupiště, s možným prodloužením
staničních kolejí a souvisejícími přeložkami
komunikací. Pro tyto dílčí stavby je
vymezení návrhového koridoru základním
předpokladem možné realizace.

Konkrétní doporučení MD k územní rezervě
RDZ05 – viz vyhodnocení požadavku 13.
Z vyhodnocení požadavku MD vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

viz
požadavek
15

Požadavky na prověření územních rezerv
pro záměry železniční dopravy jsou již
v návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
obsaženy pod písm. b) bodu F.1.4.1
kapitoly F – viz také vyhodnocení
požadavku 07.
Konkrétní doporučení MD k územní rezervě
RDZ07 – viz vyhodnocení požadavku 15.

Z vyhodnocení uplatňování ZÚR JMK dále vyplývají požadavky na prověření územních rezerv pro záměry
železniční dopravy, ke kterým uvádíme následující:
RDZ01 VRT (Praha – Havlíčkův Brod -)
hranice kraje – Javůrek
09

NE

S ohledem na to, že nelze vyloučit možné
dílčí úpravy trasy VRT (a není to ani žádoucí
podvazovat SP stabilizací řešení) v průběhu
zpracování SP Praha – Brno – Břeclav,
převedení do návrhového koridoru bude
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Požadavku je vyhověno, neboť kapitola F
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK pod písm. b)
bodu F.1.4.1 obsahuje požadavek prověřit
aktuálnost předmětných územních rezerv
a rovněž požadavek zohlednit dokumenty,
kterými jsou prověřovány záměry železniční

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
možné po dokončení a schválení SP. Proto
zatím žádáme o zachování územní rezervy

dopravy pro síť nových VRT a konvenčních
tratí.
Vyhodnocení požadavku MD nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

RDZ02 VRT Javůrek – Brno ve variantách
- RDZ02-A Varianta A "Řeka"
- RDZ02-B Varianta B "Petrov"
10

V souvislosti se zpracovanou SP ŽUB
a vybranou "variantu Ab" se v rámci SP VRT
Praha – Brno – Břeclav dále sleduje
a prověřuje pouze RDZ-02–A Varianta A
"Řeka". S variantou severní (RDZ02-B
Varianta B "Petrov") se nepočítá, a proto
navrhujeme její vypuštění.
RDZ03 VRT Ponětovice – Vyškov – hranice
kraje (- Ostrava)

11

NE

Požadavku je vyhověno, neboť kapitola F
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK pod písm. b)
bodu F.1.4.1 obsahuje požadavek prověřit
aktuálnost předmětných územních rezerv
a rovněž požadavek zohlednit dokumenty,
kterými jsou prověřovány záměry železniční
dopravy pro síť nových VRT a konvenčních
tratí.
Vyhodnocení požadavku MD nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

Po zpracování a schválení připravované
studie proveditelnosti VRT (Brno –) Přerov –
Ostrava, bude možné rozhodnout
o případném překlopení do návrhového
koridoru. Proto zatím žádáme o zachování
územní rezervy.

Požadavku je vyhověno, neboť kapitola F
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK pod písm. b)
bodu F.1.4.1 obsahuje požadavek prověřit
aktuálnost předmětných územních rezerv
a rovněž požadavek zohlednit dokumenty,
kterými jsou prověřovány záměry železniční
dopravy pro síť nových VRT a konvenčních
tratí.
Vyhodnocení požadavku MD nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

RDZ04 Nová trať Brno, Slatinka – Brno,
Brněnské Ivanovice; varianta ŽUB Petrov ve
variantách
- RDZ04-A Nová trať Brno, Slatinka – Brno,
Brněnské Ivanovice – varianta ŽUB
"Petrov"; var. A
- RDZ04-B Nová trať Brno, Slatinka – Brno,
Brněnské Ivanovice – varianta ŽUB
"Petrov"; var. B

12

NE

Vymezení těchto územních rezerv pro
původně stanovený účel nebude potřebné,
neboť ve vztahu k ŽUB byla Centrální komisí
MD upřednostněna „varianta Ab“, tedy
poloha hlavního nádraží u řeky. V rámci SP
VRT Praha – Brno – Břeclav i (Brno -) Přerov
– Ostrava se však řeší i zaústění do Brna, do
schváleného řešení ŽUB (ve variantě Ab)
a propojení s trasou Brno – Přerov (M2),
které můžou fakticky využít koridory
vymezených územních rezerv RDZ04-A i B.
V rámci studie VRT Praha – Brno – Břeclav
jsou zvažovány i varianty možného přímého
vysokorychlostního žel. propojení Praha –
Brno – Ostrava (průjezd vybraných vlaků
mimo Brno hlavní nádraží). Požadujeme
územní rezervu RDZ04-A i územní rezervu
RDZ04-B v současném prostorovém
vymezení přeměnit na územní rezervu pro
toto prověřované propojení.
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Požadavku je vyhověno, neboť kapitola F
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK pod písm. b)
bodu F.1.4.1 obsahuje požadavek prověřit
aktuálnost předmětných územních rezerv
a rovněž požadavek zohlednit dokumenty,
kterými jsou prověřovány záměry železniční
dopravy pro síť nových VRT a konvenčních
tratí.
Vyhodnocení požadavku MD nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
RDZ05 VRT Brno – Břeclav – hranice ČR /
Rakousko (- Wien)

ANO

V úseku Modřice – Šakvice žádáme
o nahrazení dotčené části vymezené
územní rezervy RZD05 návrhovým
koridorem a současně vymezení VRT včetně
staveb souvisejících jako veřejně prospěšné
stavby, viz výše.

13

14

Z projednání návrhu zprávy o uplatnění ZÚR
JMK vyplynul požadavek:
- Prověřit u záměru VRT Brno – Břeclav –
hranice ČR, úsek Modřice – Šakvice
změnu územní rezervy RDZ05 na
návrhový koridor.
Z vyhodnocení požadavku MD vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

V úseku Šakvice - st. hranice
Slovensko/Rakousko bude trasa VRT
prověřena ve spolupráci se správci
infrastruktury zemí V4. Dále pro úplnost
uvádíme, že je vhodné zajistit vytvoření
zálohy kapacity pro předpokládaná
mezistátní vysokorychlostní železniční
spojení Vídeň – Brno – Praha/Varšava
a Budapešť – Brno – Praha/Varšava. Dále
není vhodné směšování provozu klasických
nákladních vlaků s vysokorychlostními
osobními vlaky, protože konvenční
železniční tratě jsou v úseku Brno – Břeclav
– st. hranice ČR–Rakousko/st. hranice ČR–
Slovensko součástí nákladního železničního
koridoru RFC 7 Orient/East-Med a v úseku
Břeclav – st. hranice ČR– Rakousko součástí
nákladního železničního koridoru RFC 5
Baltic-Adriatic.
RDZ07 Trať č. 260 Brno – Letovice – hranice
kraje (- Česká Třebová), optimalizace

15

Konkrétnímu požadavku změnit u záměru
VRT „Brno – Břeclav – hranice ČR“ úsek
Modřice – Šakvice z územní rezervy RDZ05
na návrhový koridor (viz rovněž požadavek
07) se vyhovuje. Do bodu F.1.4.1 kapitoly F
bude na konec požadavků pod písm. b)
doplněno:

V úseku Šakvice – st. hranice
Slovensko/Rakousko bude trasa VRT
prověřena ve spolupráci se správci
infrastruktury zemí V4. Dne 01. 10. 2018
bylo podepsáno Prohlášení Ministrů zemí
Visegrádské skupiny o spolupráci při
výstavbě sítě vysokorychlostních železnic ve
střední Evropě. Na návazných jednáních
byly diskutovány technické otázky
základního návrhu a bylo mj. konstatováno,
že propojení zemí má být prověřeno mj. i
v parametrech novostavby vysokorychlostní
trati. Na území ČR se mezinárodní spojení
kryje s doposud sledovanými směry pro
rozvoj systému Rychlých spojení RS1 a RS2.
Z tohoto důvodu je vhodné zachování
územní rezervy pro VRT v úseku Šakvice –
st. hranice Slovensko / Rakousko.
RDZ06 VRT Břeclav – hranice ČR / SR (Bratislava)

Požadavky na prověření územních rezerv
pro záměry železniční dopravy jsou již
v návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
obsaženy pod písm. b) bodu F.1.4.1
kapitoly F – viz také vyhodnocení
požadavku 07.

Požadavku je vyhověno, neboť kapitola F
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK pod písm. b)
bodu F.1.4.1 obsahuje požadavek prověřit
aktuálnost předmětných územních rezerv
a rovněž požadavek zohlednit dokumenty,
kterými jsou prověřovány záměry železniční
dopravy pro síť nových VRT a konvenčních
tratí.
Vyhodnocení požadavku MD nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

ANO

Žádáme o překlopení územní rezervy RDZ07
do návrhového koridoru a současně
vymezení železniční stavby včetně staveb
souvisejících jako veřejně prospěšné, viz
výše.
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Požadavky na prověření územních rezerv
pro záměry železniční dopravy jsou již
v návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
obsaženy pod písm. b) bodu F.1.4.1
kapitoly F – viz také vyhodnocení
požadavku 07.
Konkrétnímu požadavku změnit u záměru
optimalizace žel. trati č. 260 územní

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
rezervu RDZ07 na návrhový koridor (viz
rovněž požadavek 08) se vyhovuje. Do
bodu F.1.4.1 kapitoly F bude na konec
požadavků pod písm. b) doplněno:
- Prověřit u záměru optimalizace žel. trati
č. 260 změnu územní rezervy RDZ07 na
návrhový koridor.
Z vyhodnocení požadavku MD vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
RDZ08 Trať č. 300 a 340 Zbýšov – Slavkov
u Brna ("Křenovická spojka") ve variantách
- RDZ08-A Varianta Jižní
- RDZ08-B Varianta Severní

16

V rámci SP Veselí nad Moravou – Blažovice,
byla prověřována "Křenovická spojka"
a bylo prokázáno, že pro potřeby tratě Brno
– Kyjov – Veselí nad Moravou není
ekonomicky efektivní. Nicméně
potřebnost / účelnost Křenovické spojky
souvisí zejména s projektem Severojižního
kolejového diametru (SJKD). Na základě
studie proveditelnosti ŽUB byla vybrána
varianta s polohou nádraží u řeky (Varianta
Ab), která může výrazně akcentovat
potřebu SJKD. Studie proveditelnosti SJKD
však dosud nebyla zadána. Proto z důvodu
nejasnosti potřeby výhybny Zbýšov
a Křenovické spojky doporučujeme rezervu
i nadále sledovat.
RDZ09 Výhybna Zbýšov

17

NE

Požadavku je vyhověno, neboť návrh
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK pod písm. b)
bodu F.1.4.1 kapitoly F obsahuje požadavek
zohlednit dokumenty, kterými jsou
prověřovány záměry železniční dopravy pro
síť nových VRT a konvenčních tratí.
Vyhodnocení požadavku MD nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

Případná potřeba výhybny Zbýšov
a Křenovické spojky souvisí s projektem
SJKD, proto v současné době doporučujeme
zachování územní rezervy.

Požadavku je vyhověno, neboť návrh
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK pod písm. b)
bodu F.1.4.1 kapitoly F obsahuje požadavek
zohlednit dokumenty, kterými jsou
prověřovány záměry železniční dopravy pro
síť nových VRT a konvenčních tratí.
Vyhodnocení požadavku MD nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

RDZ10 Trať č. 300, optimalizace
a zkapacitnění v úseku Chrlice – Sokolnice

18

NE

Územní rezerva RDZ10 nebyla prověřována
samostatnou studií, ale byla rámcově
prověřována v rámci SP Železničního uzlu
Brno a souvisí také s projektem
Severojižního kolejového diametru (SJKD).
Na základě SP ŽUB byla vybrána varianta
s polohou nádraží u řeky (Varianta Ab),
která předpokládá na rameni mezi Brnem
a Sokolnicemi interval mezi vlaky osobní
dopravy 15 minut v obou směrech. Potřeba
zkapacitnění úseku Chrlice – Sokolnice se
pak jeví jako potřebná. Z tohoto důvodu
doporučujeme zachování územní rezervy.

Stránka 41 / 253

Požadavku je vyhověno, neboť návrh
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK pod písm. b)
bodu F.1.4.1 kapitoly F obsahuje požadavek
zohlednit dokumenty, kterými jsou
prověřovány záměry železniční dopravy pro
síť nových VRT a konvenčních tratí.
Vyhodnocení požadavku MD nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Souhrnně k bodům 01-18:
Pořizovatel požádá MD o poskytnutí relevantních podkladů pro záměry silniční a drážní dopravy, které MD
požaduje využít pro Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK.
Letecká doprava

19

20

Po podrobném posouzení ZÚR JMK bylo
zjištěno, že na základě Koncepce letecké
dopravy pro období 2016–2020 ZÚR JMK
podpořily rozvoj mezinárodního letiště
Brno/Tuřany, a to vymezením územní
rezervy pro jeho další výhledový rozvoj.
S tímto návrhem souhlasíme.

NE

V řešeném území ZÚR JMK se nalézá kromě
veřejného mezinárodního letiště
Brno/Tuřany, které se v textové části
objevuje, i dalších pět letišť, které se
v textové části neobjevují. Jedná se
o veřejná vnitrostátní letiště Břeclav, Kyjov,
Medlánky, Vyškov a neveřejné vnitrostátní
letiště Znojmo.

NE

Na vědomí.
Vyhodnocení požadavku MD nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Dále se v řešeném území nachází osm
heliportů, a ty nejsou evidovány ani
v textové ani v grafické části ZÚR JMK.
Jedná se o heliporty pro Vrtulníkovou
leteckou záchrannou službu (HEMS)
Blansko, Boskovice, Brno, Brno/ Bohunice
I2, Brno/Bohunice URGENT, Brno/Černé
Pole, Břeclav a Kyjov.

MD uplatnilo požadavek na zapracování
dalších letišť a heliportů do návrhu
Aktualizace č.1 ZÚR JMK. V koordinačním
výkrese grafické části Odůvodnění ZÚR JMK
jsou jako jevy informativní vyznačeny
relevantní limity letecké dopravy, kterými
jsou v případě ZÚR JMK veřejná vnitrostátní
letiště.
Pro úplnost dodáváme, že pro požadovaný
monitoring stavu území v oblasti letecké
dopravy, tj. stávajících letišť a heliportů
a jejich limitů, jsou stavebním zákonem
určeny územně analytické podklady (ÚAP)
na úrovni obcí (v tomto případě pro
heliporty) a kraje (v tomto případě pro
mezinárodní a vnitrostátní letiště) a nikoli
územně plánovací dokumentace (v tomto
případě ZÚR JMK).

Na základě výše uvedeného požadujeme,
aby v následující aktualizaci ZÚR JMK byla
sladěna textová a grafická část dokumentu
v oblasti letišť a doplněny chybějící
heliporty, a to jak do textové, tak grafické
části dokumentu.

Vyhodnocení požadavku MD nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Vodní doprava

21

Ministerstvo dopravy zajistilo pořízení
Studie proveditelnosti průplavního spojení
Dunaj-Odra-Labe (D-O-L). V současné době
probíhá meziresortní připomínkové řízení
a následně budou výsledky a doporučení
Studie proveditelnosti D-O-L projednávány
ve vládě ČR. V uvedené studii jsou navrženy
doporučené varianty řešení, které nyní bez
změny Usnesení vlády k D-O-L nemůžeme
požadovat do Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
zapracovat. Předpokládáme, že následně
dojde k určitým úpravám či vypuštění
některých variant územní rezervy pro D-O-L
(především napojení přístavu Břeclav,
napojení na Rakousko). Toto bude možné
zohlednit v samostatném procesu pořízení
Aktualizace č. 1 ZÚR po přijetí rozhodnutí
vlády.

NE
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Z hlediska územního plánování je záměr
průplav. spojení Dunaj-Odra-Labe (D-O-L)
záměrem republikového (mezinárodního)
významu s přesahem na území sousedních
států (Rakousko/Slovensko).
Předmětný záměr je pořizovatelem ZÚR
JMK sledován a bude sledován i nadále, což
zajišťuje požadavek „V průběhu pořizování
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK sledovat soulad
s relevantními koncepcemi na republikové
a regionální úrovni“ obsažený v kapitole F.2
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
V rámci meziresortního připomínkového
řízení Jihomoravský kraj upozornil, že
varianty řešení doporučené ve studii
proveditelnosti jsou místy mimo územní
rezervy vymezené dle předchozích
podkladů Ministerstva dopravy v ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Sledování využitelnosti předmětné studie je
zabezpečeno požadavkem „Při prověřování
zohlednit „Studii proveditelnosti vodního
koridoru Dunaj – Odra – Labe“ (2018) dle
stavu jejího projednávání“ obsaženým pod
písm. c) v bodě F.1.4.1. Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.
Vyhodnocení požadavku MD nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Poř. číslo
podání

Označení subjektu

DO 07

Název a adresa subjektu
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1, 118 11 PRAHA 1

MK

Úprava
Zprávy

Požadavek

Vyhodnocení požadavku

Zmocnění DO:
Ministerstvo kultury (MK) jako dotčený orgán dle § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb. uplatnilo v souladu
s § 42 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016–12/2018
následující:
Ministerstvo kultury obdrželo Vaše
oznámení č. j. JMK 2875/2019 ze dne
16. 1. 2019 o projednání návrhu Zprávy
o uplatňování Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje v období 10/2016–
12/2018.

NE

Zpracovatel:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor
územního plánování a stavebního řádu,
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Datum: leden 2019

01

V dané věci byla prostudována
dokumentace výše uvedeného návrhu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období
10/2016–12/2018, dostupná na webových
stránkách Krajského úřadu Jihomoravského
kraje:
https://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=381106&T
ypeID=2.
Ochrana řešeného území z hlediska zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů – legislativní
rámec:
V rámci řešeného území se nachází:
• světové kulturní dědictví; městské
památkové rezervace; vesnické
památkové rezervace; ostatní památkové
rezervace; archeologické památkové
rezervace; městské památkové zóny;
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Ministerstvo kultury neuplatnilo k návrhu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK požadavky.
Vyhodnocení požadavku Ministerstva
kultury nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
vesnické památkové zóny; krajinné
památkové zóny; národní kulturní
památky; památková ochranná pásma;
nemovité kulturní památky; - vše vedené
v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku. Přehled
a bližší informace jsou k dispozici na
webových stránkách Národního
památkového ústavu:
http://www.pamatkovykatalog.cz/,
https://geoportal.npu.cz/web.
• Řešené území je též územím
s archeologickými nálezy ve smyslu
zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy
o ochraně archeologického dědictví
Evropy, publikované ve Sbírce
mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
ZÚR JMK kraje byly pořízeny podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a vydány na 29.
zasedání Zastupitelstva Jihomoravského
kraje dne 5.10.2016 formou opatření
obecné povahy, číslo usnesení 2891/16/Z29
a nabyly účinnosti dne 3.11.2016. Nyní
předkládaný návrh Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK v období 10/2016–12/2018 byl
zpracován v souladu s ust. § 42 odst. 1
stavebního zákona a § 9 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti. Cit.: Vyhodnocení
uplatňování ZÚR JMK je členěno do dvou
skupin. První se věnuje vyhodnocení
uplatňování ZÚR JMK z hlediska aplikace
ZÚR JMK a jejich požadavků do dalších
stupňů územně plánovací dokumentace
(ÚPD) na úrovni obcí. Druhá je zaměřena na
vyhodnocení ZÚR JMK z hlediska pořizovateli
známých nových skutečností v území
a nových koncepčních materiálů či
zákonných předpisů majících dopad do
obsahu ZÚR JMK.
Po posouzení z hledisek státní památkové
péče Ministerstvo kultury, jako dotčený
orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2
písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů ve spojení s ustanovením § 42
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), na základě Vaší výzvy, neuplatňuje
k Návrhu zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje
žádné připomínky. K předkládanému
materiálu nemáme z hlediska ochrany
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
kulturních hodnot, sledovaných státní
památkovou péčí na území Jihomoravského
kraje, zásadní připomínky, ani požadavky na
prověření v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK.

Poř. číslo
podání

Označení subjektu

DO 08

Název a adresa subjektu
Ministerstvo obrany ČR
Odbor ochrany územních zájmů,
oddělení územních zájmů Morava
Svatoplukova 2687/84, 662 10 BRNO

MO

Úprava
Zprávy

Požadavek

Vyhodnocení požadavku

Zmocnění DO:
Ministerstvo obrany (dále jen „MO“) jako dotčený orgán uplatnil v souladu s § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb. k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany
územních zájmů Morava, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování
obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování
obrany ČR na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč,
Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava,
Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín a České Budějovice, Český Krumlov, Jihlava, Jindřichův Hradec, Pelhřimov,
Tábor, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech
územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, se ve smyslu § 42 odst. 2 stavebního zákona vyjadřuje:

01

k předloženému návrhu zprávy
o uplatňování ZÚR JMK nemá Ministerstvo
obrany ČR připomínky.

NE

Ministerstvo obrany ČR (MO) neuplatnilo
k návrhu zprávy o uplatňování ZÚR JMK
připomínky.
Vyhodnocení požadavku MO nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Jelikož schválený návrh zprávy bude
podkladem pro zpracování Aktualizace č. 1
ZÚR JMK, Ministerstvo obrany ČR uplatňuje
požadavek na zapracování limitů a zájmů
Ministerstva obrany ČR do textové a grafické
části návrhu této aktualizace takto:

02

ANO

1) V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
zapracujte vymezená zájmová území
Ministerstva obrany tvořící nadregionální
limity v území – vojenský újezd a objekty
důležité pro obranu státu vč. ochranných
pásem a zájmových území, letiště a letecké
stavby vč. ochranných pásem a vymezených
zájmových území, elektronická zařízení vč.
ochranných pásem a vymezených zájmových
území podle kapitoly G.7.3. v části
Odůvodnění platné ZÚR JMK a do grafické
části Odůvodnění podle výkresu II.2. (nápis
Zvláštní zájmy) v platné ZÚR JMK.
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MO uplatnilo dva požadavky na zapracování
limitů a zájmů MO do návrhu Aktualizace
č.1 ZÚR JMK. Zájmy a limity MO byly do ZÚR
JMK zapracovány, aktualizací není
navrhováno jejich vypuštění.
Na základě požadavku 1) MO bude na
konec bodu F.1.7 návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK doplněn požadavek:
- prověřit aktuálnost zájmových území MO
a jejich limitů.
Na základě požadavku 2) MO budou na
konec bodu F.1.4.2 Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK doplněny požadavky:
- Při vymezování koridoru/územní rezervy
pro záměr „dvojité vedení 400 kV
Otrokovice – Sokolnice a související
plochy pro rozšíření elektrické stanice
Sokolnice“ zohlednit ochranné pásmo

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
2) K záměrům z PÚR ČR týkajících se
elektroenergetiky uvedeným k prověření
v předloženém Návrhu zprávy o uplatňování
zásad Územního rozvoje Jihomoravského
kraje v období 10/2016-12/2018 na str. 31:
- dvojité vedení 400 kV Otrokovice –
Sokolnice a související plochy pro rozšíření
elektrické stanice Sokolnice
- dvojité vedení 400 kV Slavětice – Čebín
a související plochy pro rozšíření elektrické
stanice Čebín
uveďte v textové části v rámci prověření
a vymezení koridorů v Aktualizaci č. 1 ZÚR
JMK jako limit ochranné pásmo letiště
Náměšť (u koridoru pro 400 kV SlavětínČebín) a vymezené území/ ochranné pásmo
radaru Sokolnice (u koridoru 400 kV
Otrokovice-Sokolnice a rozšíření elektrické
stanice Sokolnice) s deklarací „v navazujících
řízeních musí být prokázáno, že technické
řešení nenaruší funkčnost strategických
zařízení důležitých pro obranu státu“.
Odůvodnění:
Ad 1) Vymezené zájmy Ministerstva obrany
viz ÚAP – jev 82a (dříve jevy 81+82), 107, 108,
102a (dříve jevy 102+103) tvoří
neopomenutelné limity v území
nadregionálního významu a jejich
respektování a zapracování do Aktualizace
č. 1 ZÚR JMK (části Odůvodnění) je
požadováno ve veřejném zájmu jednoznačné
deklarace jejich strategického významu pro
zajištění obrany a bezpečnosti státu.
Požadavky Ministerstva obrany ČR jsou
uplatněny v kontinuitě na poskytnuté údaje
o území úřadu územního plánování kraje pro
úplné a průběžné aktualizace územně
analytických podkladů a v souladu se ZÚR
JMK.
Ad 2) Výše uvedené záměry republikového
významu dvojité vedení 400 kV
Otrokovice – Sokolnice a související plochy
pro rozšíření elektrické stanice Sokolnice
a dvojité vedení 400 kV Slavětice – Čebín
a související plochy pro rozšíření elektrické
stanice Čebín jsou částečně situovány
v zájmovém území / ochranném pásmu
radaru Sokolnice a v ochranném pásmu letiště
Náměšť. Ministerstvo obrany respektuje
veřejný zájem a celostátní význam realizace
daných záměrů týkajících se
elektroenergetiky, pouze je nezbytné
uvedením limitu u vymezených koridorů pro
situování daných republikových záměrů
v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK jasně
deklarovat nezbytnost nenarušení funkčnosti
stávajících strategicky důležitých zařízení
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radaru Sokolnice kvůli nenarušení
funkčnosti strategického zařízení
důležitého pro obranu státu.
- Při vymezování koridoru/územní rezervy
pro záměr „dvojité vedení 400 kV
Slavětice – Čebín“ zohlednit ochranné
pásmo letiště Náměšť nad Oslavou kvůli
nenarušení funkčnosti strategického
zařízení důležitého pro obranu státu.
Z vyhodnocení požadavku MO vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Ministerstva obrany v zájmu naplnění
veřejného zájmu zajištění obrany
a bezpečnosti státu a v zájmu zajištění
stávající bezpečnosti letového provozu
vojenského letectva. Touto deklarací limitu
MO v daném území u těchto konkrétních
záměrů v krajské územně plánovací
dokumentaci je předpoklad včasného
nalezení technického řešení pro nekolizní
realizaci záměru převzatého z PÚR ČR.
Důležitost tohoto limitování je Ministerstvem
obrany vnímána mimo jiné také v kontinuitě
na současný záměr rekodifikace stavebního
práva.

Poř. číslo
podání

Označení subjektu

DO 10

MPO

Požadavek

Název a adresa subjektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32, 110 15 PRAHA 1
Úprava
Zprávy

Vyhodnocení požadavku

Zmocnění DO:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako dotčený orgán z hlediska níže uvedených zákonů uplatnil
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/201612/2018 následující:
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství podle
§ 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000
Sb. (o hospodaření energií), a v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje následující k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK):
Oblast ochrany a využití nerostných surovin

01

Z hlediska zájmů ochrany a využití
nerostných surovin nemáme
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR
Jihomoravského kraje žádné
připomínky. V kapitole B.1.4.3
„Územní systém ekologické stability“
je mimo jiné uveden požadavek na
úpravu vymezení koridoru pro
regionální biokoridor RK 119 na
území obce Božice přes dobývací
prostor č. 70827 Hrádek u Znojma na
základě dohody mezi Úřadem
územního plánování Městského
úřadu Znojmo a těžební společností
Českomoravský štěrk, a. s., že po
vytěžení bude možné prostor využít
pro územní systém ekologické

NE

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) za
oblast ochrany a využití nerostných surovin
neuplatnilo k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
požadavky.
Vyhodnocení požadavku MPO nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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stability. S tomto požadavkem
souhlasíme.
Oblast plynárenství a produktovodů
Do návrhu Zprávy o uplatňování
Zásad územního rozvoje požadujeme
zapracovat koridor pro propojovací
potrubí VTL DN 200 Šardice –
Milotice (viz Příloha č. 1), a to pro
zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti
dodávek nezokruhované části VTL
plynárenské soustavy GasNet, s.r.o.

02

NE

Zapracování uvedeného záměru do
Aktualizace č. 1. ZÚR Jihomoravského
kraje, bylo projednáno na společném
jednání se zástupci Jihomoravského
kraje, odboru územního plánování
a stavebního řádu, konaném 30.7.
2015 na MPO a dále byl tento
požadavek uplatněn ve vypořádání
stanoviska MPO k Návrhu ZÚR JMK
a ve vyjádření k Vyhodnocení vlivů
ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
(viz Příloha č. 2).

Dle dohody (obsažené ve vypořádání přiloženého
stanoviska MPO k ZÚR JMK) mezi pořizovatelem
a MPO je uplatněn požadavek na zapracování
předmětného záměru do aktualizace ZÚR JMK Ve
vypořádání předmětného bodu přiloženého
stanoviska, bylo v odůvodnění dohody uvedeno,
cituji: „Pořizovatel záměr prověřil v souladu se
zadáním ZÚR JMK schváleným v roce 2013
a vyhodnotil záměr jako neaktuální vzhledem
k tomu, že záměr není uveden v ÚAP ORP Kyjov.
V souladu s § 27 odst. 3 stavebního zákona údaje
o území poskytuje pořizovateli ÚAP orgán veřejné
správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník
dopravní a technické infrastruktury bezodkladně po
jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá
za jejich správnost, úplnost a aktuálnost.“
V souladu se stavebním zákonem pořizovatel
prověřil, zda v období po vydání ZÚR JMK byl či
nebyl předmětný záměr poskytnut pro územně
analytické podklady a zjistil následující:
Předmětný záměr nebyl pro územně analytické
podklady obce s rozšířenou působností (ÚAP ORP)
Kyjov ani jejich aktualizace poskytnut a dosud není
mezi záměry poskytovanými společností GasNet,
s.r.o. pro aktualizaci ÚAP ORP uveden. Rovněž nebyl
poskytnut pro aktualizaci ÚAP JMK.
Na základě těchto zjištění a v souladu s § 27 odst. 3
stavebního zákona nelze záměr propojovacího
potrubí VTL DN 200 Šardice – Milotice společnosti
GasNet s.r.o. považovat za aktuální a požadavku
MPO vyhovět.
Bez řádného podkladu není možné záměr
propojovacího potrubí VTL DN 200 Šardice –
Milotice zapracovat do Aktualizace č. 1 ZÚR JMK.
Vyhodnocení požadavku MPO nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

03

Dále požadujeme respektovat
ochranná a bezpečnostní pásma
plynárenských zařízení, a to
v souladu se zákonem č. 458/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů
(energetický zákon).

NE

Požadavek je obecným upozorněním na dodržování
energetického zákona.
Vyhodnocení požadavku MPO nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Oblast zásobování elektrickou energií

04

Za oblast elektroenergetiky nemáme
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR
Jihomoravského kraje žádné
připomínky.

NE

MPO za oblast elektroenergetiky neuplatnilo
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK požadavky.
Vyhodnocení požadavku MPO nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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E. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK OPRÁVNĚNÝCH INVESTORŮ

( OI )

E.1 Přehled oprávněných investorů (OI), kteří uplatnili připomínky:
OI_01

Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Oddělení koncepce a ÚP Morava, Šumavská 525/33, 602 00 Brno

str. 49

OI_02

Správa železniční dopravní cesty
Dlážděná 1003/7, 130 00 Praha 3

str. 52

OI_03

MND, a.s.
Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín

str. 57

E.2 Vyhodnocení a vypořádání připomínek jednotlivých OI – viz následující tabulky:
Poř. číslo
podání
OI 01

Označení subjektu

Název a adresa subjektu
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Oddělení koncepce a ÚP Morava
Šumavská 33, 602 00 BRNO

ŘSD ČR

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění OI:
Ředitelství silnic a dálnic ČR uplatnilo v souladu s § 42 odst. 2 v návaznosti na § 187 odst. 4 stavebního zákona
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Ředitelství silnic a dálnic ČR podává na základě Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje následující vyjádření:
Předložená zpráva o uplatňování ZUR JMK obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování návrhu Aktualizace
č. 1 ZUR JMK.
Z hlediska zájmů ŘSD ČR jsou správním územím Jihomoravského kraje vedeny následující dálnice a silnice I. třídy:
D1 Praha – Brno – Ostrava, D2 Brno – Břeclav – st. hranice ČR / SR, D46 Vyškov – Olomouc, D52 Rajhrad –
Pohořelice, I/19 Plzeň – Tábor – Pelhřimov – Havlíčkův Brod – Žďár nad Sáz. – Sebranice, I/23 Dráchov –
Jindřichův Hradec – Třebíč – Brno, I/38 Česká Lípa – Mladá Boleslav – Jihlava – Znojmo – st. hranice ČR /
Rakousko, I/40 Mikulov – Poštorná, I/41 Brno – dálniční přivaděč Brno-jih, I/42 Brno – velký městský okruh,
I/42H Brno – Královo Pole – stávající I/42, I/43 Brno – Svitavy – Králíky – st. hranice ČR / PR, I/47 Vyškov – Přerov
– Fulnek, I/50 Brno – Holubice – Uherské Hradiště – st. hranice ČR / SR, I/51 Hodonín – st. hranice ČR / SR I/52
Pohořelice – Mikulov – st. hranice ČR / Rakousko, I/53 Znojmo – Pohořelice, I/54 Slavkov u Brna – Kyjov – Veselí
nad Moravou – st. hranice ČR / SR, I/55 Olomouc – Uherské Hradiště – Břeclav – st. hranice ČR / Rakousko, I/70
Sudoměřice – st. hranice ČR / SR, I/70H Sudoměřice – obchvat, I/71 Uherský Ostroh – Velká nad Veličkou – st.
hranice ČR / SR.

01

Z výhledových záměrů jsou v platných ZÚR
JMK obsaženy koridory pro zkapacitnění
dálnice D1 (koridor DS10) a dálnice D2
(koridor DS12), koridor pro homogenizaci
včetně úpravy mimoúrovňových křižovatek
dálnice D46 (koridor DS13) a koridory pro
realizaci dálnice (silnice) č. 43 (koridory
DS02 a DS03), dálnice D52 (koridor DS04),
dálnice D52/JT (koridor DS14) a dálnice D55
(koridory DS05 a DS06). Uvedené koridory
jsou stále aktuální a požadujeme je v ZÚR
JMK ponechat beze změny, kromě úpravy
textové části týkající se popisu šířky koridoru
pro dálnici D52 – ozn. DS04, kde

ANO
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ŘSD potvrzuje, že koridory DS02, DS03, DS04,
DS05, DS06, DS10, DS12, DS13 a DS14
vymezen v ZÚR JMK jsou stále aktuální
a požaduje je ponechat beze změny, kromě
popisu koridoru DS04, který požaduje
upravit.
Do kapitoly F, bodu F.1.4.1 bude za první
odstavec pod písm. a) Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK doplněn níže uvedený požadavek:
„Z projednání návrhu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK vyplývá požadavek:

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
požadujeme vypustit "včetně doprovodné
komunikace" (str. 44) a to z toho důvodu, že
budoucí dálnice D52 nebude mít
doprovodnou komunikaci, koridor bude
obsahovat pouze související stavby –
přeložky silnic nižších tříd, polních cest atp.
Takto popsaný koridor by mohl být
zavádějící a vedl by k možnému
nesprávnému výkladu, že budoucí dálnice
D52 bude realizována v celé trase
s doprovodnou komunikací vedenou
v souběhu s trasou dálnice.

02

03

- „Prověřit, zda je potřebná doprovodná
komunikace v celé trase záměru DS04
budoucí dálnice D52.“
Z vyhodnocení připomínky ŘSD ČR vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Dále jsou v ZÚR JMK vymezeny koridory pro
realizaci úpravy trasy s obchvaty sídel silnice
I/19 (koridor DS15), silnice I/23 (koridor
DS16), silnice I/40 v úseku Břeclav – Valtice
(koridor DS18) a silnice I/38 (koridory DS07,
DS08 a DS09), koridor pro homogenizaci
silnice I/40 v úseku Mikulov – Sedlec
(koridor DS17), koridor pro přeložku silnice
I/43 v úseku Sebranice – Letovice (koridor
DS19), koridor pro homogenizaci silnice I/43
v úseku Letovice – Stvolová (koridor DS20),
koridor pro homogenizaci silnice I/53 včetně
realizace mimoúrovňových křižovatek
(koridor DS21), koridor pro homogenizaci
silnice I/71 (koridor DS23). Uvedené
koridory jsou aktuální beze změny.

NE

Pro prověření umístění záměrů jsou
vymezeny koridory územních rezerv (dále
ÚR), a to pro rozšíření dálnice D1 včetně
úprav / návrhu mimo-úrovňových křižovatek
v úseku D1 Kývalka – hranice kraje (ÚR
RDS04) a v úseku D1 Slatina – Holubice (ÚR
RDS05), dálnici (silnici) č. 43 (ÚR RDS01
a RDS34) a pro jihozápadní tangentu v úseku
Troubsko (D1) – Modřice (D52) (ÚR RDS08).

NE

Vyhodnocení připomínky ŘSD ČR
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK.

04

K územním rezervám RDS01 a RDS34, RDS04,
RDS05 a RDS08 vymezeným v ZÚR JMK
a prověřeným v ÚS JMK ŘSD konstatuje, že
budou vybrány jejich konečné varianty
a zaneseny do návrhové části v rámci
pořízení Aktualizace č. 1 ZÚR JMK.
Požadavky na prověření předmětných
územních rezerv dle ÚS JMK v rámci pořízení
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK (odpovídající
požadavkům MD) jsou již obsaženy pod písm.
a) v bodě F.1.4.1 kapitoly F Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK

Uvedené koridory ÚR byly prověřeny
"Územní studií nadřazené dálniční a silniční
sítě v jádrovém území OB3 metropolitní
rozvojové oblasti Brno", jejich konečné
varianty budou vybrány a upřesněny
v dalším projednávání Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK, kde budou již zaneseny do návrhové
části.
Dále jsou v ZÚR JMK vymezeny koridory
územních rezerv pro umístění záměrů silnic
I. třídy – silnice I/23 v úseku Rosice –
Zakřany, přeložka (ÚR RDS09), pro silnici
I/40 v úseku Sedlec, obchvat (ÚR RDS10),
pro silnici I/43 Kuřim, jižní obchvat (ÚR
RDS12), silnici I/43 – zkapacitnění v úseku
Česká – Kuřim (ÚR RDS13), pro přeložku
silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice
(ÚR RDS14), pro přeložku silnice I/51
Hodonín, obchvat (ÚR RDS15), pro přeložku

Pořizovatel bere na vědomí sdělení ŘSD, že
koridory DS07, DS08, DS09, DS15, DS16,
DS17, DS18, DS19, DS20, DS21 a DS23
vymezené v ZÚR JMK jsou stále aktuální,
beze změny.

Vyhodnocení připomínky ŘSD ČR
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK.

ANO
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K dalším územním rezervám vymezeným
v ZÚR JMK ŘSD sděluje, že prověřilo územní
rezervu RDS09 a požaduje předmětný koridor
převést do návrhové části v rámci Aktualizace
č.1 ZÚR JMK.
V rámci zpracování návrhu Aktualizace č. 1
ZÚR JMK bude územní rezerva pro přeložku
silnice I/23 v úseku Rosice – Zakřany
prověřena s využitím ÚS JMK a technickoekonomické studie pořízené ŘSD.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
silnice I/54 v úseku Kyjov, obchvat (ÚR
RDS16), v úseku Bzenec – Vracov – Vlkoš
(ÚR RDS17), pro přeložku silnice I/55
v úseku Petrov – Strážnice – Vnorovy (ÚR
RDS18), v úseku Vnorovy – Veselí nad
Moravou (ÚR RDS19).

Do bodu F.1.4.1. Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK bude doplněn u územní rezervy RDS09
následující požadavek:
- Při prověřování územní rezervy RDS09
využít technicko-ekonomickou studii
pořízenou ŘSD.

Z výše uvedených koridorů územních rezerv
byl prověřen koridor RDS09 pro přeložku
silnice I/23 v úseku Rosice - Zakřany
technicko-ekonomickou studií a požadujeme
jej převést do návrhové části ZÚR JMK
v rámci Aktualizace č.1. Dále byly prověřeny
koridory RDS12 pro silnici I/43 Kuřim, jižní
obchvat a RDS13 pro zkapacitnění silnice
I/43 v úseku Česká - Kuřim "Územní studií
nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém
území OB3 metropolitní rozvojové oblasti
Brno", které budou na základě dalšího
pověření v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK
převedeny do návrhové části.
Ostatní koridory územních rezerv nebyly
dosud prověřeny vzhledem k prověřování
jiných prioritnějších záměrů, doporučujeme
však jejich sledování i nadále v Aktualizaci
č. 1 ZÚR JMK.

K územním rezervám RDS12 a RDS13
prověřeným v ÚS JMK ŘSD konstatuje, že
předmětné koridory lze na základě dalšího
pověření v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK převést
do návrhové části.
Požadavky na prověření všech územních
rezerv pro záměry silniční dopravy v rámci
pořízení Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
(odpovídající požadavkům ŘSD) jsou
obsaženy pod písm. a) v bodě F.1.4.1 kapitoly
F návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Z vyhodnocení připomínky ŘSD ČR vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
NE

Ostatní územní rezervy vymezené v ZÚR JMK
ŘSD doporučuje nadále sledovat.
Požadavek na prověření aktuálnosti
územních rezerv pro záměry silniční dopravy
ze ZÚR JMK a neprověřených ÚS JMK je
obsažen pod písm. a) na konci bodu F.1.4.1
kapitoly F Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

05

Vyhodnocení připomínky ŘSD ČR
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK.
Do návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
požadujeme zapracovat koridor pro
umístění záměru "MUK Lipůvka", který je
sledován z důvodu odstranění bodových
závad na stávající silnici I/43 a přesahuje do
území sousedních sídel – města Kuřim
a obce Svinošice. Uvedený záměr byl KÚ
JMK předán pasportem č.j. 001182/2017 ze
dne 29.5.2017.

ANO

ŘSD požaduje zapracovat nový záměr „MÚK
Lipůvka“ týkající se území obce Lipůvka,
města Kuřim a obce Svinošice.
Do kapitoly F, bodu F.1.4.1 bude za první
odstavec pod písm. a) Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK doplněn níže uvedený požadavek:
„Z projednání návrhu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK vyplývá požadavek:
- Prověřit v návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
nový záměr sledovaný MD z důvodu
odstranění bodových závad na stávající
silnici I/43, a to záměr „MÚK Lipůvka“,
týkající se území obce Lipůvka, města
Kuřim a obce Svinošice. Při prověřování
nového záměru využít podkladu předaného
pasportem č.j. 001182/2017 ze dne
29.05.2017.

06

Z vyhodnocení připomínky ŘSD ČR vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Mimo výše uvedené nemáme k projednávané Zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018 připomínky.
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK

Poř. číslo
podání
OI 02

Označení subjektu

Název a adresa subjektu
Správa železniční dopravní cesty
Dlážděná 1003/7, 130 00 PRAHA 3

SŽDC

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění OI:
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) uplatnila v souladu s § 42 odst. 2 v návaznosti na § 187 odst. 4
stavebního zákona k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), vznikla na základě zákona č. 77/2002 Sb.,
hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní cesta a plní funkci vlastníka dráhy
a oprávněného investora pro drážní stavby, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj
železniční dopravní cesty. Vyjádření SŽDC se zároveň stává podkladem pro zpracování koordinovaného
stanoviska Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona
č. 183/2006 Sb.
Z hlediska koncepce rozvoje železniční dopravy Vám dáváme následující vyjádření a podněty:

01

V návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 525
ze dne 01. 07. 2015 byla zpracována Studie
proveditelnosti železničního uzlu Brno
(Společnost pro "Studii proveditelnosti
ŽUB", 10/2017), (dále jen SP ŽUB). SP ŽUB
byla projednána 30. 05. 2018 v Centrální
komisi ministerstva dopravy, která
upřednostnila "variantu Ab". Z hlediska
přípravy staveb VRT v současné době
probíhá výběrové řízení na zpracovatele
Studie proveditelnosti VRT (Brno -) Přerov
– Ostrava. Dále probíhá zpracování Studie
proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav
(SUDOP PRAHA a.s.) s předpokládaným
dokončením v roce 2020.

ANO

V bodě F.1.4.1 kapitoly F bude za třetí
požadavek pod písm. b) doplněno:
- Při prověřování územních rezerv pro VRT
zohlednit (kromě výše uvedené „Studie
proveditelnosti ŽUB Brno) zejména
„Studii proveditelnosti VRT Brno – Přerov
– Ostrava“ a „Studii proveditelnosti VRT
Praha – Brno – Břeclav“ dle předaných
podkladů.

Interní analýzou byly vytipovány úseky
VRT, které by měly být realizovány
zrychleným způsobem, tzv. pilotní úseky
VRT. Mezi tyto úseky patří i úsek Modřice –
Šakvice. Pro tento úsek žádáme
o nahrazení vymezené územní rezervy
RZD05 v úseku Modřice – Šakvice
návrhovým koridorem a současně
vymezení VRT včetně staveb souvisejících
jako veřejně prospěšné stavby. Veškeré
potřebné podklady, včetně potřebného
grafického vymezení zašle oprávněný
investor, kterým je Správa železniční
dopravní cesty, s.o. (SŽDC) na vyžádání.

02

Dále žádáme o překlopení územní rezervy
RDZ07 do návrhového koridoru
a současně vymezení železniční stavby
včetně staveb souvisejících jako veřejně
prospěšné. V řešeném úseku trati Brno –
Letovice – hranice kraje aktuálně probíhá

Požadavky „prověřit aktuálnost územních
rezerv pro záměry železniční dopravy ze
ZÚR JMK včetně uvedení důvodů proč mají
být územní rezervy změněny na návrhové
plochy či koridory, případně proč i nadále
mají zůstat vymezeny jako územní rezerva“
a „zohlednit dokumenty, kterými jsou
prověřovány záměry železniční dopravy pro
síť nových vysokorychlostních
a konvenčních tratí“ jsou již ve Zprávě
o uplatňování ZÚR JMK obsaženy pod
písm. b) bodu F.1.4.1 kapitoly F.

Konkrétní doporučení SŽDC k územní
rezervě RDZ05 – viz vyhodnocení
požadavku 07.
Z vyhodnocení požadavku SŽDC vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

viz
požadavek
09

Stránka 52 / 253

Požadavky na prověření územních rezerv
pro záměry železniční dopravy jsou již
v návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
obsaženy pod písm. b) bodu F.1.4.1
kapitoly F – viz také vyhodnocení
požadavku 01.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
zpracování záměru projektu a DÚR stavby
"DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně)"
a "Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov",
která byla ze stavby DOZ vyjmuta. Dále se
připravují dílčí stavby v rámci tzv.
„Blending Call“, a to "Brno-Maloměřice
St.6 - Adamov, BC" a "Adamov – Blansko,
BC". Současně resort dopravy připravuje
zpracování záměru projektu a DÚR stavby
"DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká
Třebová". V rámci těchto staveb se mimo
jiné řeší i náhrady úrovňových křížení
silničních komunikací mimo-úrovňovým
řešením, přestavba vybraných železničních
stanic s odstraněním úrovňového přístupu
na nástupiště, s možným prodloužením
staničních kolejí a souvisejícími přeložkami
komunikací. Pro tyto dílčí stavby je
vymezení návrhového koridoru základním
předpokladem možné realizace.

Konkrétní doporučení SŽDC k územní
rezervě RDZ07 – viz vyhodnocení
požadavku 09.

Z vyhodnocení uplatňování ZÚR JMK dále vyplývají požadavky na prověření územních rezerv pro záměry
železniční dopravy, ke kterým uvádíme následující:
RDZ01 VRT (Praha – Havlíčkův Brod -)
hranice kraje – Javůrek

03

S ohledem na to, že nelze vyloučit možné
dílčí úpravy trasy VRT (a není to ani
žádoucí podvazovat SP stabilizací řešení)
v průběhu zpracování SP Praha – Brno –
Břeclav, převedení do návrhového
koridoru bude možné po dokončení
a schválení SP. Proto zatím žádáme
o zachování územní rezervy
RDZ02 VRT Javůrek – Brno ve variantách
- RDZ02-A Varianta A "Řeka"
- RDZ02-B Varianta B "Petrov"

04

Požadavku je vyhověno, neboť kapitola F
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK pod písm. b)
bodu F.1.4.1 obsahuje požadavek prověřit
aktuálnost předmětných územních rezerv
a rovněž požadavek zohlednit dokumenty,
kterými jsou prověřovány záměry železniční
dopravy pro síť nových VRT a konvenčních
tratí.
Vyhodnocení požadavku SŽDC nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

V souvislosti se zpracovanou SP ŽUB
a vybranou "variantu Ab" se v rámci SP
VRT Praha – Brno – Břeclav dále sleduje
a prověřuje pouze RDZ-02–A Varianta A
"Řeka". S variantou severní (RDZ02-B
Varianta B "Petrov") se nepočítá, a proto
navrhujeme její vypuštění.
RDZ03 VRT Ponětovice – Vyškov – hranice
kraje (- Ostrava)

05

NE

Požadavku je vyhověno, neboť kapitola F
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK pod písm. b)
bodu F.1.4.1 obsahuje požadavek prověřit
aktuálnost předmětných územních rezerv
a rovněž požadavek zohlednit dokumenty,
kterými jsou prověřovány záměry železniční
dopravy pro síť nových VRT a konvenčních
tratí.
Vyhodnocení požadavku SŽDC nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

Po zpracování a schválení připravované
studie proveditelnosti VRT (Brno -) Přerov
– Ostrava, bude možné rozhodnout
o případném překlopení do návrhového
koridoru. Proto zatím žádáme o zachování
územní rezervy.

Požadavku je vyhověno, neboť kapitola F
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK pod písm. b)
bodu F.1.4.1 obsahuje požadavek prověřit
aktuálnost předmětných územních rezerv
a rovněž požadavek zohlednit dokumenty,
kterými jsou prověřovány záměry železniční
dopravy pro síť nových VRT a konvenčních
tratí.
Vyhodnocení požadavku SŽDC nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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RDZ04 Nová trať Brno, Slatinka – Brno,
Brněnské Ivanovice; varianta ŽUB Petrov
ve variantách
- RDZ04-A Nová trať Brno, Slatinka –
Brno, Brněnské Ivanovice – varianta ŽUB
"Petrov"; var. A
- RDZ04-B Nová trať Brno, Slatinka –
Brno, Brněnské Ivanovice – varianta ŽUB
"Petrov"; var. B

06

NE

Vyhodnocení požadavku SŽDC nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

V rámci SP VRT Praha – Brno – Břeclav
i (Brno -) Přerov – Ostrava se však řeší
i zaústění do Brna, do schváleného řešení
ŽUB (ve variantě Ab) a propojení s trasou
Brno – Přerov (M2), které můžou fakticky
využít koridory vymezených územních
rezerv RDZ04-A i B. V rámci studie VRT
Praha – Brno – Břeclav jsou zvažovány
i varianty možného přímého
vysokorychlostního žel. propojení Praha –
Brno – Ostrava (průjezd vybraných vlaků
mimo Brno hlavní nádraží). Požadujeme
územní rezervu RDZ04-A i územní rezervu
RDZ04-B v současném prostorovém
vymezení přeměnit na územní rezervu pro
toto prověřované propojení.
RDZ05 VRT Brno – Břeclav – hranice ČR /
Rakousko (- Wien)

ANO

V úseku Modřice – Šakvice žádáme
o nahrazení dotčené části vymezené
územní rezervy RZD05 návrhovým
koridorem a současně vymezení VRT
včetně staveb souvisejících jako veřejně
prospěšné stavby, viz výše.

07

08

Požadavky na prověření územních rezerv
pro záměry železniční dopravy jsou již
v návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
obsaženy pod písm. b) bodu F.1.4.1
kapitoly F – viz také vyhodnocení
požadavku 07.
Konkrétnímu požadavku změnit u záměru
VRT „Brno – Břeclav – hranice ČR“ úsek
Modřice – Šakvice z územní rezervy RDZ05
na návrhový koridor (viz rovněž požadavek
07) se vyhovuje. Do bodu F.1.4.1 kapitoly F
bude na konec požadavků pod písm. b)
doplněno:

V úseku Šakvice - st. hranice
Slovensko/Rakousko bude trasa VRT
prověřena ve spolupráci se správci
infrastruktury zemí V4. Dne 01. 10. 2018
bylo podepsáno Prohlášení Ministrů zemí
Visegrádské skupiny o spolupráci při
výstavbě sítě vysokorychlostních železnic
ve střední Evropě. Na návazných jednáních
byly diskutovány technické otázky
základního návrhu a bylo mj.
konstatováno, že propojení zemí má být
prověřeno mj. i v parametrech novostavby
vysokorychlostní trati. Na území ČR se
mezinárodní spojení kryje s doposud
sledovanými směry pro rozvoj systému
Rychlých spojení RS1 a RS2. Z tohoto
důvodu je nutné zachování územní rezervy
pro VRT v úseku Šakvice - st. hranice
Slovensko / Rakousko.
RDZ06 VRT Břeclav – hranice ČR / SR (Bratislava)

Požadavku je vyhověno, neboť kapitola F
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK pod písm. b)
bodu F.1.4.1 obsahuje požadavek prověřit
aktuálnost předmětných územních rezerv
a rovněž požadavek zohlednit dokumenty,
kterými jsou prověřovány záměry železniční
dopravy pro síť nových VRT a konvenčních
tratí.

Z projednání návrhu zprávy o uplatnění ZÚR
JMK vyplynul požadavek:
- Prověřit u záměru VRT Brno – Břeclav –
hranice ČR, úsek Modřice – Šakvice
změnu územní rezervy RDZ05 na
návrhový koridor.
Z vyhodnocení požadavku SŽDC vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE
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Požadavku je vyhověno, neboť kapitola F
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK pod písm. b)
bodu F.1.4.1 obsahuje požadavek prověřit
aktuálnost předmětných územních rezerv
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V úseku Šakvice - st. hranice
Slovensko/Rakousko bude trasa VRT
prověřena ve spolupráci se správci
infrastruktury zemí V4. Dne 01. 10. 2018
bylo podepsáno Prohlášení Ministrů zemí
Visegrádské skupiny o spolupráci při
výstavbě sítě vysokorychlostních železnic
ve střední Evropě. Na návazných jednáních
byly diskutovány technické otázky
základního návrhu a bylo mj.
konstatováno, že propojení zemí má být
prověřeno mj. i v parametrech novostavby
vysokorychlostní trati. Na území ČR se
mezinárodní spojení kryje s doposud
sledovanými směry pro rozvoj systému
Rychlých spojení RS1 a RS2. Z tohoto
důvodu je nutné zachování územní rezervy
pro VRT v úseku Šakvice - st. hranice
Slovensko / Rakousko.
RDZ07 Trať č. 260 Brno – Letovice –
hranice kraje (- Česká Třebová),
optimalizace

a rovněž požadavek zohlednit dokumenty,
kterými jsou prověřovány záměry železniční
dopravy pro síť nových VRT a konvenčních
tratí.
Vyhodnocení požadavku SŽDC nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

ANO

Žádáme o překlopení územní rezervy
RDZ07 do návrhového koridoru a současně
vymezení železniční stavby včetně staveb
souvisejících jako veřejně prospěšné, viz
výše.

Požadavky na prověření územních rezerv
pro záměry železniční dopravy jsou již
v návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
obsaženy pod písm. b) bodu F.1.4.1
kapitoly F – viz také vyhodnocení
požadavku 07.
Konkrétnímu požadavku změnit u záměru
optimalizace žel. trati č. 260 územní
rezervu RDZ07 na návrhový koridor (viz
rovněž požadavek 08) se vyhovuje. Do
bodu F.1.4.1 kapitoly F bude na konec
požadavků pod písm. b) doplněno:

09

- Prověřit u záměru optimalizace žel. trati
č. 260 změnu územní rezervy RDZ07 na
návrhový koridor.
Z vyhodnocení požadavku SŽDC vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
RDZ08 Trať č. 300 a 340 Zbýšov – Slavkov
u Brna ("Křenovická spojka") ve
variantách
- RDZ08-A Varianta Jižní
- RDZ08-B Varianta Severní

10

NE

V rámci SP Veselí nad Moravou –
Blažovice, byla prověřována "Křenovická
spojka" a bylo prokázáno, že pro potřeby
tratě Brno – Kyjov – Veselí nad Moravou
není ekonomicky efektivní. Nicméně
potřebnost / účelnost Křenovické spojky
souvisí zejména s projektem Severojižního
kolejového diametru (SJKD). Na základě
studie proveditelnosti ŽUB byla vybrána
varianta s polohou nádraží u řeky (Varianta
Ab), která může výrazně akcentovat
potřebu SJKD. Studie proveditelnosti SJKD
však dosud nebyla zadána. Proto z důvodu
nejasnosti potřeby výhybny Zbýšov
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Požadavku je vyhověno, neboť návrh
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK pod písm. b)
bodu F.1.4.1 kapitoly F obsahuje požadavek
zohlednit dokumenty, kterými jsou
prověřovány záměry železniční dopravy pro
síť nových VRT a konvenčních tratí.
Vyhodnocení požadavku SŽDC nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
a Křenovické spojky doporučujeme rezervu
i nadále sledovat.
RDZ09 Výhybna Zbýšov

11

NE

Případná potřeba výhybny Zbýšov
a Křenovické spojky souvisí s projektem
SJKD, proto v současné době
doporučujeme zachování územní rezervy.

Požadavku je vyhověno, neboť návrh
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK pod písm. b)
bodu F.1.4.1 kapitoly F obsahuje požadavek
zohlednit dokumenty, kterými jsou
prověřovány záměry železniční dopravy pro
síť nových VRT a konvenčních tratí.
Vyhodnocení požadavku SŽDC nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

RDZ10 Trať č. 300, optimalizace
a zkapacitnění v úseku Chrlice – Sokolnice

12

NE

Územní rezerva RDZ10 nebyla prověřována
samostatnou studií, ale byla rámcově
prověřována v rámci SP Železničního uzlu
Brno a souvisí také s projektem
Severojižního kolejového diametru (SJKD).
Na základě SP ŽUB byla vybrána varianta
s polohou nádraží u řeky (Varianta Ab),
která předpokládá na rameni mezi Brnem
a Sokolnicemi interval mezi vlaky osobní
dopravy 15 minut v obou směrech.
Potřeba zkapacitnění úseku Chrlice –
Sokolnice se pak jeví jako potřebná.
Z tohoto důvodu doporučujeme zachování
územní rezervy.

Požadavku je vyhověno, neboť návrh
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK pod písm. b)
bodu F.1.4.1 kapitoly F obsahuje požadavek
zohlednit dokumenty, kterými jsou
prověřovány záměry železniční dopravy pro
síť nových VRT a konvenčních tratí.
Vyhodnocení požadavku SŽDC nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Na základě zjištění uplatňujeme doplnění našeho vyjádření k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období
10/2016-12/2018 č.j. 6405/2019-SŽDC-GŘ-026 ze dne 8, února 2019

13

V souladu se zpracovanou „Studií
proveditelnosti Veselí nad Moravou –
Blažovice (- Brno)", (SUDOP BRNO, spol.
s r.o., 03/2016), která byla Centrální
komisí Ministerstva dopravy schválena
k další přípravě a realizaci ve variantě
„ABe-KOe", požadujeme prověření
a úpravu vymezeného koridoru celostátní
železniční trati „DZ10 Trať č. 340 Brno –
Šlapanice – Veselí nad Moravou – hranice
kraje pro její optimalizaci a elektrizaci
včetně souvisejících staveb (veřejně
prospěšná stavba) s šířkou 120 m.

ANO

V současné době probíhá zpracování
dokumentací pro územní rozhodnutí
dílčích staveb v souladu s výše uvedenou
studií proveditelnosti. V rámci zpracování
byl zjištěn dílčí nesoulad schváleného
řešení s vymezením koridoru DZ10 dle
ZÚR JMK.

DZ10 Trať č. 340 Brno – Šlapanice – Veselí
nad Moravou – hranice kraje, optimalizace
a elektrizace, včetně souvisejících staveb
Na konec písm. b) v bodě B.1.4.1 bude
doplněno zjištění:
-

Odstavec pod nadpisem Problémy k řešení
v aktualizaci bude upraven následovně:
-

Podkladovou dokumentaci Vám
poskytneme elektronickou cestou na
vyžádání.

Stránka 56 / 253

V průběhu projednávání návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK bylo zjištěno, že
se k záměru DZ10 – Trať č. 340 Brno –
Šlapanice – Veselí nad Moravou –
hranice kraje, optimalizace
a elektrizace, včetně souvisejících
staveb zpracovává dokumentace
upřesňující vymezení varianty ABe-K0e,
která byla Centrální komisí Ministerstva
dopravy dne 23.08.2016 vybrána jako
nejvhodnější varianta ze studie
proveditelnosti trati Veselí nad Moravou –
Blažovice (-Brno).

Z vyhodnocení uplatňování ZÚR JMK
nevyplývá, kromě vypuštění záměru
DI04 „Letovice, terminál IDS“ ze
ZÚR JMK z důvodů jeho realizace
a potřeby prověřit vymezení

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
návrhového koridoru pro záměr
železniční dopravy DZ10, žádný další
požadavek na prověření záměrů
železniční, vodní, letecké, kombinované
dopravy, IDS a cyklistické dopravy.
První odstavec pod písm. b) v bodě F.1.4.1
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK bude
upraven takto:
Z vyhodnocení uplatňování ZÚR JMK
a zjištění v průběhu projednávání návrhu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK nevyplývá
požadavek na prověření návrhových ploch
a koridorů pro záměry železniční dopravy
vyplývá požadavek na prověření
návrhového koridoru pro záměr železniční
dopravy DZ10 vymezený v ZÚR JMK:
-

Prověřit vymezení koridoru pro záměr
DZ10 „Trať č. 340 Brno – Šlapanice –
Veselí nad Moravou – hranice kraje,
optimalizace a elektrizace, včetně
souvisejících staveb“. Při upřesňování
vymezení předmětného koridoru
sledovat využitelnost dokumentace pro
územní rozhodnutí projektu stavby
„Rekonstrukce traťového úseku Kyjov
(mimo) – Veselí n. M. (mimo)“.

Z vyhodnocení doplněného požadavku
SŽDC vyplývá úprava Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK.
Souhrnně k bodům 01-13:
Pořizovatel požádá SŽDC prostřednictvím žádosti na MD o poskytnutí relevantních podkladů pro záměry drážní
dopravy, které SŽDC a MD požadují využít pro Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK.

Poř. číslo
podání
OI 03

Označení subjektu
MND

Připomínka

Název a adresa subjektu
MND a.s.
Úprkova 807/6, 695 01 HODONÍN
Úprava
Zprávy

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění OI:
MND a.s. uplatnila v souladu s § 42 odst. 2 v návaznosti na § 187 odst. 4 stavebního zákona k návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:

01

K projednávanému návrhu Zprávy
o uplatňování Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje
v období 10/2016-12/2018 si Vám
dovolujeme sdělit, že lze vypustit
územní rezervu pro podzemní
zásobník plynu Hrušky (označení

ANO

Požadavek na prověření územních rezerv pro
záměry plynárenské, včetně uvedení důvodů, proč
mají být územní rezervy změněny na návrhové
plochy či koridory, případně proč i nadále mají
zůstat vymezeny jako územní rezervy, je obsažen
v bodě F.1.4.2 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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RTEP02), ale územní rezervu pro
podzemní zásobník plynu Prušánky –
Podivín (označení RTEP01) i nadále
v zásadách územního rozvoje
ponechat.

Do bodu F.1.4.2 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK bude
doplněn požadavek:

Z projednání návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK vyplývá požadavek:
-

U územní rezervy RTEP02 Podzemní zásobník
plynu Hrušky bude prověřena možnost jejího
vypuštění.

Z vyhodnocení připomínky MND, a.s., vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
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F. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK OBCÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
A MĚSTSJKÝCH ČÁSTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
F.1 Přehled obcí Jihomoravského kraje (O), které uplatnily připomínky:
O_042

Statutární město Brno

str. 60

O_102

Městys Drásov

str. 64

O_124

Obec Hlubočany

str. 66

O_130

Město Hodonín

str. 67

O_182

Obec Jinačovice

str. 69

O_214

Obec Kožušice

str. 107

O_249

Obec Ladná

str. 108

O_264

Obec Lhota Rapotina

str. 109

O_297

Obec Lubě

str. 69

O_215

Malhostovice

str. 69

O_316

Město Modřice

str. 110

O_319

Obec Moravany

str. 69

O_385

Obec Ostopovice

str. 69

O_398

Obec Petrov

str. 114

O_406

Město Podivín

str. 115

O_414

Obec Popovice

str. 69

O_434

Obec Přítluky

str. 115

O_444

Obec Rakvice

str. 115

O_447

Obec Ratíškovice

str. 67

O_480

Obec Skalička

str. 69

O_484

Obec Skryje

str. 116

O_504

Město Strážnice

str. 114

O_536

Město Šlapanice

str. 117

O_560

Obec Troubsko

str. 69

O_564

Obec Tvarožná

str. 120

O_576

Město Újezd u Brna

str. 122

O_578

Obec Újezd u Rosic

str. 123

O_604

Město Velké Pavlovice

str. 124

O_629

Obec Vranovská Ves

str. 125

O_632

Obec Vrbice

str. 127

O_635

Obec Všechovice

O_641

Obec Zaječí

str. 115

O_642

Obec Zakřany

str. 128

str. 69
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
F.2 Vyhodnocení a vypořádání připomínek jednotlivých O – viz následující tabulky:
Poř. číslo
podání
O 042

Označení subjektu

Název a adresa subjektu
Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 BRNO

Brno

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Statutární město Brno jako dotčená obec Jihomoravského kraje uplatnilo v souladu s § 42 odst. 1 stavebního
zákona k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Respektujeme doporučení ÚS JMK
z hlediska trasy komunikace X43 (D43,
I/43, původně R43 a předtím A88), tj.
její trasování přes Bystrc. S ohledem na
význam komunikace X43 převážně pro
vnitroaglomerační dopravu
považujeme za nezbytné její napojení
na území, kterými prochází, a to:
1. křižovatkou se silnicí III/3847, která
umožní spojení z Jinačovic
a Rozdrojovic do Brna mimo
nevyhovující průtah silnice III/3846
přes Kníničky;
2. křižovatkou se silnicí II/384 (tzv.
přehradní radiála);

01

3. křižovatkou v jižní části Bystrce –
napojení páteřní komunikace ul.
Vejrostovy a Odbojářské pro jízdu
směr Kohoutovice, dálnice D1 apod.
bez závleků zastavěným územím
k přehradě, a to včetně umožnění
efektivního trasování autobusových
linek spojujících Bystrc
a Kohoutovice (nyní linky 50 a E50);
4. křižovatkou se silnicí III/3842 pro
napojení Žebětína a Kohoutovic
5. křižovatkou severně nebo východně
Veselky, která umožní spojení
Bystrce atd. s Troubskem,
Popůvkami, Bosonohami atd. bez
zcela nevyhovujícího průjezdu po
místní komunikaci přes Žebětín.

NE

Požadavky na prověření územních rezerv pro X43
dle Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě
v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové
oblasti Brno (dále územní studie) v rámci pořízení
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK jsou obsaženy pod písm.
a) v bodě F.1.4.1 kapitoly F Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK. Ve Zprávě o uplatňování ZÚR JMK je
požadováno směřovat výsledné řešení
k minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo,
lidské zdraví a životní prostředí, minimalizaci
negativních vlivů na přírodu a krajinu, minimalizaci
střetů s ostatními záměry v území a zajištění
splnění zákonných limitů ochrany zdraví.
Komunikační systém Bystrce a jeho napojení na
komunikaci X43 je závislé na výběru nejvhodnější
varianty. Územní studie v kap. F.3. Výsledky dílčích
porovnání – srovnání v rámci jednotlivých oblastí
porovnala pro jednotlivé varianty možnosti
napojení území, při Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK budou
pro jednotlivé varianty možnosti napojení území
prověřeny a požadavky zohledněny v návrhu
řešení. Pokud se týká průchodu X43 Kníničkami,
vstupním prostorem k přehradě a Bystrcí, bude
v rámci prověřovaných variant řešen
v podrobnosti, kterou umožňují ZÚR JMK. Na
základě prověřovaného řešení budou v ZÚR JMK
stanoveny podmínky pro upřesnění v ÚPmB.
Vyhodnocení připomínky města Brna nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Body 3, 4 a 5 rovněž přímo souvisí se
zrušením silnice III/3844 (jejíž těleso
bude nahrazeno X43), která nyní tato
spojení umožňuje jak dopravou
individuální, tak dopravou hromadnou
(a to včetně přímé obsluhy jižní části
Bystrce ze zastávky Štouračova).
Průchod X43 Kníničkami, vstupním
prostorem k přehradě, Bystrcí
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a Bosonohami musí být navržen tak,
aby
1. minimalizoval dopad na životní
prostředí, a to i návrhem mělkých
tunelů;
2. minimalizoval bariérový efekt,
zejména:
a. spojení mezi Kníničkami
a přehradou;
b. hlavní přístup k přehradě
v prostoru Přístaviště;
c. spojení mezi západní a východní
části Bystrce;
d. spojení mezi Bosonohami
a Troubskem;
e. spojení mezi Bosonohami
a Ostopovicemi (v tomto případě
se jedná o obnovení staletého
spojení blízkých sídelních
útvarů).

02

V případě, že ZÚR nebudou navrhovat
Jihozápadní tangentu, by bylo vhodné
přeřešit MÚK D1 x X43 u Bosonoh tak,
aby se větve křižovatky (včetně nové
trasy II/602) oddálily od zástavby.

ANO

Do bodu F.1.4.1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
budou doplněny následující požadavky:
Z projednání návrhu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK vyplynul požadavek:
- Prověřit koridor pro záměr II/602 Bosonohy,
obchvat v souvislosti s prověřením D43/S43.
Z vyhodnocení připomínky města Brna vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

03

Podporujeme doporučení ÚS JMK
z hlediska návrhu MÚK Černovická
Terasa, a to včetně propojení II/380
s II/430 (resp. I/50) podél D1.
Doporučujeme však prověřit (resp.
doložit), zda odklon této komunikace
oproti dosud plánované trase
východního obchvatu Slatiny (přeložky
III/15286 v trase do stávající okružní
křižovatky Bedřichovická x
Hviezdoslavova) nezmenší její dopravní
účinnost, tzn. omezení nevyhovujícího
průjezdu Slatinou, např. pro trasu
Šlapanice – vnitřní část Brna.

ANO

Připomínce města Brna je vyhověno, protože
požadavek na prověření územních rezerv podle
územní studie, včetně požadavku napojení města
Šlapanice na dálnici D1, propojení města Šlapanice
s městem Brnem a prověření obchvatu města
Šlapanice a obchvatu městské části Brno-Slatina, je
obsažen pod písm. a) v bodě F.1.4.1 kap. F Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK. V rámci územní studií
doporučených závěrů (vypustit koridor územní
rezervy RDS35 a vymezit v návrhové části úpravy
řešení D1, silnice II/380 a propojení silnice I/50 se
silnicí II/380 podél dálnice D1) bude porovnáno
i nové řešení s doposud plánovaným obchvatem
Slatiny.
K požadavkům na prověření územní rezervy RDS35
v kap. F doplnit následující text:
- Prověřit dopravní účinnost nově navrženého
řešení a řešení s doposud plánovaným
obchvatem Slatiny (v ZÚR JMK záměr DS33).
Z vyhodnocení připomínky města Brna vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

04

Podporujeme doporučení ÚS JMK
z hlediska návrhu obchvatu Modřic,
tedy spojnice II/152 a I/52 vedené
severně Modřicemi a jihozápadně

NE

Připomínce města Brna je vyhověno, protože
požadavek na prověření územních rezerv podle
územní studie, včetně požadavku prověřit územní
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Přízřenicemi (přeložená trasa
III/15278).

rezervu RDS33, je obsažen pod písm. a) v bodě
F.1.4.1 kap. F Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínky města Brna nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Podporujeme doporučení ÚS JMK
z hlediska návrhu východního
obchvatu Obřan a Maloměřic, tedy
přeložky II/374 podmiňující případný
rozvoj Bílovic n/S, Řícmanic apod.

NE

05

Pokud se týká podpory východního obchvatu
Obřan a Maloměřic (přeložka silnice II/374)
obsaženého ve variantě S.10 (poučená), je nutno
uvést, že ze Zprávy o uplatňování ZÚR JMK, z bodu
Varianta S.10 („POUČENÁ“) vyplývá, že záměr
obchvatu Maloměřic a Obřan (východní trasování)
patří mezi záměry, jejichž řešení nemá přímý vliv
na vedení komunikace X43, jihozápadní tangenty
či velkého městského okruhu. Koridor pro
přeložku silnice II/374 lze přiřazovat (nebo ho
odebírat) bez ohledu na celkový vliv na dopravní
účinnost sítě. Není třeba, aby byl pro další
prověření předmětný záměr obsažen ve všech
třech doporučených variantách. K prověření
záměru přeložky silnice II/374 v Aktualizace č. 1
ZÚR JMK zcela postačí, že je obsažen ve variantě
S10.
Vyhodnocení připomínky města Brna nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Upozorňujeme na potřebu v ZÚR JMK
i nadále sledovat obchvaty Tuřan
(silnice II/380) a Bosonoh (silnice
II/602).

06

NE

Územní studie v bodu B.3.1. Principy návrhu
variant konstatuje, že navržené varianty dálniční
a silniční sítě se skládají z prvků dálniční a silniční
sítě nulových stavů, invariantních návrhových
prvků a kombinace variant návrhových prvků.
Invariantní návrhové prvky jsou návrhové prvky
komunikační sítě, které jsou shodné pro všechny
navržené varianty, neboť na jejich umístění
v daném území „panuje shoda“.
Záměr obchvatu Bosonoh je sice zahrnut mezi
invariantní návrhové prvky, neboť pro daný záměr
na jeho potřebě umístění v území „panuje shoda“
vyjádřená ve vymezení záměru v platné územně
plánovací dokumentaci, nicméně z vyhodnocení
připomínky 02 města Brna vyplývá, že do bodu
F.1.4.1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK bude
doplněn požadavek – prověřit koridor pro záměr
II/602 Bosonohy, obchvat v souvislosti
s prověřením D43/S43.
Pro záměr obchvatu Tuřan je v platných ZÚR JMK
vymezen návrhový koridor DS29 – II/380 Tuřany,
obchvat, záměr je územní studií zahrnut mezi
Invariantní prvky, které jsou definovány
legislativním povolením jednotlivých staveb –
obchvat Tuřan dle ÚR jako silnice II. třídy.
Obchvat Tuřan je tedy sledován ve všech
variantách a v ZÚR JMK bude ponechán.
Vyhodnocení připomínky města Brna nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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Dále požadujeme uplatnit tyto připomínky:
• aktualizovat (upravit) způsob
vymezení a označení
protipovodňové ochrany (PPO) na
území města Brna na základě
nových poznatků o území

ANO

ZÚR JMK v bodě (259) umožňují ve všech plochách
protipovodňových opatření v územním plánu
vytvořit územní podmínky pro realizaci
preventivních protipovodňových opatření vhodnou
kombinací zásahů v krajině zvyšujících přirozenou
akumulaci a zadržení vody v území s technickými
opatřeními snižujícími povodňové průtoky.

Odůvodnění požadavku:

07

Správní území města Brno je dle ZÚR JMK dotčeno
záměrem přírodě blízkého protipovodňového
opatření POP10 (veřejně prospěšné opatření).

PPO jsou nazvána POP 10 – přírodě
blízká protipovodňová opatření, což ve
vztahu ke Stavebnímu zákonu (§ 2 m)
nevylučuje do budoucna možnost
pochybností o tom, zda je možné
v rámci tohoto opatření budovat
všechny objekty protipovodňové
ochrany – hráze, zdi (což jsou svým
charakterem technická opatření).
Rovněž rozsah navrhovaných ploch
přes území města (i přes schematičnost
vymezení těchto ploch) neodpovídá
předaným podkladům.

Správní území města Brna je územím mimořádně
náročným na koordinaci všech stávajících vazeb
v území a nových záměrů. Z dosavadní praxe
vyplynul poznatek, že by bylo žádoucí upravit
podmínky vyplývající ze ZÚR JMK pro správní
území města Brna tak, aby bylo možné
u technických opatření v odůvodněných případech
využít institutu veřejně prospěšné stavy (VPS).
Do bodu F.1.4.2 kapitoly F bude za první odstavec
doplněn požadavek:
Z projednání návrhu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK vyplynul požadavek:
- U protipovodňového opatření POP10 prověřit
úpravu textové části umožňující u technických
opatření na správním území města Brna
v odůvodněných případech využít institutu
veřejně prospěšné stavy (VPS).
Z vyhodnocení připomínky města Brna vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

• doplnit do Návrhu ZÚR JMK
vymezení poldru Chrlice

ANO

Odůvodnění požadavku:

08

Nedílnou součástí celkové koncepce
protipovodňové ochrany předané
v rámci podkladu – Generel odvodnění
města Brna je i poldr Chrlice. Ten však
není ve Výkrese ploch a koridorů
nadmístního významu (1: 00 000)
vyjádřen, což považujeme za značně
problematické, zejména ve věci
nutnosti koordinace s dopravními
záměry ze ZÚR JMK nacházejícími se
v daném území. S odůvodněním
zamítnutí tohoto požadavku v rámci
uplatněných připomínek k Návrhu ZÚR
JMK 2016 se město Brno neztotožňuje.

ZÚR JMK vymezily plochy nadmístního významu
pro umístění přírodě blízkých a technických
protipovodňových opatření na hlavních
brněnských tocích na základě relevantních
koncepcí protipovodňové ochrany. Jsou jimi
zejména „Strategie ochrany před povodněmi“
v gesci Ministerstva zemědělství (MZE)
a Ministerstva životního prostředí (MŽP),
Programy prevence před povodněmi, Integrovaný
záchranný systém a v neposlední řadě Plány
oblastí povodí Moravy a Dyje a stanovená
záplavová území na vodních tocích.
Do bodu F.1.4.2 kapitoly F bude za první odstavec
doplněn požadavek:
Z projednání návrhu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK vyplynul požadavek:
- prověřit doplnění poldru Chrlice v součinnosti
s vodohospodářskými orgány (zejm. MZE, MŽP
a Povodí Moravy, s. p.) a s využitím Generelu
odvodnění města Brna.
Z vyhodnocení připomínky města Brna vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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Poř. číslo
podání
O 102

Označení subjektu
Drásov

Připomínka

Název a adresa subjektu
Městys Drásov
Drásov 61, 664 24 DRÁSOV
Úprava
Zprávy

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Městys Drásov jako dotčená obec Jihomoravského kraje uplatnila v souladu s § 42 odst. 1 stavebního zákona
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Městys Drásov nepodporuje trasování rychlostní komunikace R43 v těsné blízkosti městyse, tak jak je
navrhováno předmětným návrhem Zásad územního rozvoje a dává přednost trasování R43 mimo osídlené
části. Tento postoj je podložen Usnesením zastupitelstva městyse Drásov ze dne 11. 1. 2016, kterým
Zastupitelstvo městyse Drásov vyjádřilo podporu pro vedení R43 v úseku Kuřim-Svitávka v tzv.
Optimalizované variantě Ing. Kalčíka, která je trasována mimo katastr městyse Drásov a míjí osídlená území
okolních obcí. Aktuální návrh ZÚR JmK. kraje obsahuje vedení R 43 v tzv. „Hitlerově trase". K tomuto trasování
R43, popř. S 43 k návrhu ZÚR uplatňujeme tyto připomínky:
Požadujeme vedení této
komunikace v úseku katastru
Drásov-Malhostovice v tunelu, tak
jak bylo avizováno dne 29. 1. 2019
při veřejné prezentaci uplatňování
návrhu zásad ZÚR v kině Scala v Brně.
Zrealizovat taková opatření, aby
nebyla znemožněna dostupnost
některých pozemků v katastru
městyse vytvořením bariéry
komunikace.

NE

01

Možnost vedení dálnice D43/silnice S43 na katastru
obce v tunelu prověří projektant v podrobnosti
příslušející ZÚR JMK v rámci prověření variant
dálniční a silniční sítě D.3, S.1 a S.10 „POUČENÁ“.
V bodě F.14.1. Zprávy o uplatňování ZÚR JMK jsou
pro prověřování uvedených variant stanoveny
požadavky směřující v obecné poloze ke stejným
cílům, jaké by bylo možné očekávat od tunelového
řešení. Především se jedná o požadavek směřovat
výsledné řešení k minimalizaci negativních vlivů na
obyvatelstvo, lidské zdraví a životní prostředí,
minimalizaci negativních vlivů na přírodu a krajinu,
minimalizaci střetů s ostatními záměry v území
a zajištění splnění zákonných limitů ochrany zdraví.
Návrhem případných opatření se bude projektant
zabývat při Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK.
Popis navrhovaných opatření pro předcházení,
snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo
předpokládaných závažných záporných vlivů na
životní prostředí bude v souladu s přílohou
stavebního zákona součástí Vyhodnocení vlivů na
životní prostření (SEA).
Opatření týkající se dostupnosti pozemků se
navrhují v dokumentaci vedoucí k realizaci stavby.
Vyhodnocení připomínky městyse Drásov
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Zachovat přímé propojení obcí
Drásov a Malhostovice spolu se
sousedními obcemi.
02

ANO

Prověřované varianty dálniční a silniční sítě
předpokládají zachování propojení mezi obcemi
Drásov a Malhostovice, na propojení Drásova
s dalšími obcemi nemají vliv. Konkrétní podoba
křížení silnice II/379 s dálnicí D43 nebo silnicí S43 je
mimo podrobnost ZÚR JMK; řešení v podrobnějších
dokumentacích bude determinováno v prvé řadě
kategorizací nadřazeného dopravního systému dle
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výsledné varianty a dále možností osazení
dopravních staveb v terénu.
Do bodu F.1.4.1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK bude
doplněn následující požadavek:
- Při prověřování variant D.3, S.1 a S.10 „POUČENÁ“
prověřit propojení mezi obcemi Drásov
a Malhostovice a v podrobnosti odpovídající ZÚR
JMK zohlednit požadavek na zachování jejich
přímého propojení.
Z vyhodnocení připomínky městyse Drásov vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Umožnit využívání pozemků
určených platným územním
plánem městyse Drásov
k vymezeným účelům.

NE

Možnost využívání a způsob využití jednotlivých
pozemků je mimo podrobnost řešení ZÚR JMK.
V bodě F.1.4.1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK je
stanoven požadavek směřující mj. ke zohlednění
platných územně plánovacích dokumentací
dotčených obcí na úrovni ZÚR JMK:

03

- Při prověřování variant D.3, S.1 a S.10 „POUČENÁ“
zohlednit strukturu osídlení, zastavěná území
a zastavitelné plochy obcí a rozvojové
předpoklady území, limity využití území a ochranu
nerostných surovin.
Vyhodnocení připomínky městyse Drásov
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

04

Navrhnout systém
protipovodňových opatření ve
vazbě na navazující katastrální
území. Vytvořit územní podmínky
pro realizaci preventivních
protipovodňových opatření
vhodnou kombinací zásahů
v krajině zvyšujících přirozenou
akumulaci a retenci vody v území
s technickými patřeními,
snižujícími povodňové průtoky.

NE

Správní území obce Drásov je dle ZÚR JMK dotčeno
záměrem protipovodňového opatření technického
charakteru POT01 Poldr Malhostovice na vodním
toku Lubě, který dopadá také do území navazujících
obcí (Malhostovice, Všechovice, Skalička).
Vyhodnocení dopadů dopravních staveb do vodního
režimu území a návrh případných dalších opatření je
problematikou řešitelnou teprve při projektování
konkrétní stavby na základě jejího technického
řešení, zejména výškového osazení.
Vyhodnocení připomínky městyse Drásov
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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Poř. číslo
podání

Označení subjektu

O 124

Název a adresa subjektu
obec Hlubočany
Hlubočany č.p. 22, 682 01 VYŠKOV

Hlubočany

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Obec Hlubočany jako dotčená obec Jihomoravského kraje uplatnila v souladu s § 42 odst. 1 stavebního zákona
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Obec Hlubočany podává připomínku k bodu F.l.4.3 –
Územní systém ekologické stability Návrhu zprávy
o uplatňování Zásad územního rozvoje JMK v období
10/2016 až 12/2018.
Požadujeme doplnit prověření řešení vybraných
skladebných prvků ÚSES nadregionální a regionální
úrovně v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK dle níže
uvedených požadavků a podmínek – pro
nadregionální biokoridor K 134 MH na území obce
Hlubočany. Konkrétně se jedná o úpravu šířky
biokoridoru na parcelách číslo xxxx – vlastník xxxxx
a xxxxx xxxxx, parcela č. xxxx – vlastník xxxxx xxxxx,
parcela č. xxxx – vlastník xxxxx a xxxxx xxxxx
a parcela č. xxxx – vlastník xxxxx xxxxx v k.ú.
Hlubočany, na stávající šířku 20 metrů.

01

Z pohledu obce je jakákoliv manipulace s pozemky
xxxxx a xxxxx xxxxx neřešitelná (ať se jedná
o nájem, odkup, věcné břemeno). Proto
navrhujeme snížit v „Návrhu zprávy o uplatňování
Zásad územního rozvoje JMK v období 10/2016 až
12/2018" šířku daného koridoru na výše uvedených
20 metrů.
Přílohou přikládáme mapu dané oblasti s vyznačením
dotčených parcel.
Příloha:

NE

Správní území obce Hlubočany je
dotčeno koridorem pro
nadregionální biokoridor K 134MH.
Záměr nadregionálního biokoridoru
K 134MH je součástí koncepčního
řešení nadregionálních
a regionálních skladebných prvků
územního systému ekologické
stability (ÚSES) zakotveného
a stabilizovaného v ZÚR JMK
v podrobnosti příslušející úrovni
zásad územního rozvoje. Odpovídá
koncepčnímu řešení dle Plánu ÚSES
Jihomoravského kraje.
ZÚR JMK v bodě (262) stanoví
v úkolech pro územního plánování
pod písm. b), cituji: „V územních
plánech upřesnit vymezení
nadregionálního a regionálního ÚSES
a doplnit ho o místní úroveň ÚSES…“
Pro zapracování ÚSES dle bodů 260262 ZÚR JMK do územních
plánů/jejich změn Odůvodnění ZÚR
JMK objasňuje, že koridor vymezený
v ZÚR JMK není vlastním
biokoridorem, nýbrž koridorem,
v němž může obec vedení
biokoridoru upřesnit na základě
zohlednění detailnějších územních
specifik, která nejsou na úrovni ZÚR
zřejmá a podrobnosti ZÚR nepřísluší.
Tím ZÚR JMK umožňují obcím
Jihomoravského kraje, včetně obce
Hlubočany, v územním plánu/jeho
změně při řešení vymezení
nadregionálního biokoridoru
K124MH šíři koridoru upravit,
případně zúžit.
Předmětná připomínka směřuje do
územně plánovací činnosti obcí,
neboť § 43 odst. 3 stavebního
zákona stanoví, že územní plán
v souvislostech a podrobnostech
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území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle
a úkoly územního plánování
v souladu se zásadami územního
rozvoje.
Připomínka obce Hlubočany není
požadavkem směřujícím ke změně
vymezení koridoru pro nadregionální
biokoridor K 134MH. Je
požadavkem pro případnou změnu
územního plánu Hlubočan.
Vyhodnocení připomínky obce
Hlubočany nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Poř. číslo
podání

Označení subjektu

O 130

Hodonín

O 447

Ratíškovice

Název a adresa subjektu
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1, 695 35 HODONÍN
Obec Ratíškovice
U radnice 1300, 696 02 RATÍŠKOVICE
Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Město Hodonín a Obec Ratíškovice jako dotčené obec Jihomoravského kraje uplatnily v souladu s § 42 odst. 1
stavebního zákona k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Oznámením ze dne 16.01.2019, evidovaným pod čj. JMK 2875/2019, zaslal Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán územního plánování podle ustanovení § 7
odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018 (dále jen "návrh Zprávy"). V souladu s ustanovením § 42 odst.
1 stavebního zákona uplatňuje město Hodonín z pozice dotčené obce k návrhu Zprávy následující připomínky:
Uplatnilo Město Hodonín:

ANO

1. Územní rezervu pro silnici I. třídy RDS15
I/51 Hodonín, obchvat požaduje překlopit
do návrhového koridoru.
Odůvodnění uvedených požadavků:

01

Ad 1. Realizace obchvatu Hodonína silnice
I/51 je nadále jednou z priorit města
Hodonína, a to z důvodu nutného odklonění
tranzitní dopravy směřující ze stávající I/55
(budoucí D55) směrem do Slovenské
republiky mimo obytnou zástavbu
Hodonína. Předmětná stavba byla
v minulosti již stavebně povolena, ale
z důvodu ekonomické neefektivnosti nebyla
bohužel realizována. Město Hodonín
v uplynulých letech vyvíjelo snahu
o znovuobnovení přípravných prací na této
pro město Hodonín velmi důležité stavbě. Ze
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Při prověřování územní rezervy RDS15 I/51
Hodonín, obchvat zohlednit skutečnost, že
obchvat Hodonína silnice I/51 je i nadále
jednou z priorit města z důvodu nutného
odklonění tranzitní dopravy směřující ze
silnice I/55 na Slovensko. Na jednání dne
25.01.2019 byla ze strany ŘSD ČR, závod
Brno, podána informace, že další postup
přípravy je v současnosti ve stavu
posouzení v rámci Centrální komise MD. Ta
vyzvala ŘSD ČR k doplnění potřebných
podkladů pro vypracování nového
ekonomického hodnocení stavby obchvatu
metodou HDM-4. Je zřejmé, že
prověřování obchvatu Hodonína není
ukončeno a bude probíhat souběžně
s procesem pořízení Aktualizace č. 1
ZÚR JMK. Vzhledem k souběhu
prověřování obchvatu Hodonína (RDS15)
a pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR JMK se

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
strany ŘSD ČR, Závod Brno je nyní avizován
příslib pro možné zadání analytických prací,
které by mohly vést k přehodnocení
efektivnosti této stavby a následné-mu
znovuzahájení projekčních prací. S ohledem
na uvedené vnímáme jako velmi důležité
povýšit již nyní územní rezervu RDS15 pro
stavbu I/51 Hodonín v rámci Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje
(dále jen "ZÚR JmK") mezi návrhové
koridory. Koridor je dnes již jasně definován,
a to v minulosti stavebně povolenou
stavbou.

požaduje pro obchvat Hodonína v rámci
aktualizace vymezit návrhový koridor. MD
v rámci projednávání návrhu Aktualizace
č. 1 ZÚR JMK potvrdí, zda obchvat
Hodonína bude vymezen návrhovým
koridorem, územní rezervou nebo bude
vypuštěn.
Do písm. a) v bodě F.1.4.1 Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK bude doplněn
následující požadavek:
- V návaznosti na postup prověřování
účelnosti obchvatu Hodonína I/51
převést územní rezervu RDS15
I/51Hodonín, obchvat do návrhového
koridoru.
Z vyhodnocení připomínky města Hodonín
vyplývá úprava Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK

Uplatnily Město Hodonín a obec
Ratíškovice:

NE

2. Územní rezervu pro mimoúrovňovou
křižovatku na dálnici D55 D55 MÚK
Hodonín, východ požaduje zachovat,
eventuálně překlopit do návrhu.
Odůvodnění uvedených požadavků:

02

Ad 2. V rámci plánované stavby D55 je ze
strany investora, tj. ŘSD ČR, Správa Zlín na
k.ú. Hodonín dlouhodobě drženo řešení,
které při realizaci předmětné stavby
nepočítá s plnohodnotnou mimoúrovňovou
křižovatkou v místě stávající křižovatky silnic
I/55 a II/432 (tzv. Pánovská křižovatka). V
daném místě je počítáno pouze
s mimoúrovňovým křížením budoucí D55 se
stávající silnicí II/432. Toto řešení bylo
v minulosti požadováno k zapracování i do
ZÚR JmK. Vzhledem ke skutečnosti, že
nebylo ze strany investora této stavby
v minulosti jednoznačně prokázáno, že toto
řešení nezpůsobí zavlečení dopravy
z průmyslových zón přilehlých k předmětné
křižovatce a rovněž z okolních obcí do
obytné části Hodonína, požadovalo město
Hodonín zachování možnosti realizace
plnohodnotné mimoúrovňové křižovatky
v daném místě v rámci ZÚR JmK. S ohledem
na skutečnost, že k dnešnímu dni není
vypracována podrobná studie, která by
vyřešila vazby budoucí dálnice na okolní
území, požaduje město Hodonín nadále
zachovat možnost realizace plnohodnotné
křižovatky v daném místě v rámci ZÚR JmK,
a to minimálně ve stádiu územní rezervy.
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ZÚR JMK pro záměr vedení dálnice
zpřesnily koridor D55 z politiky územního
rozvoje vymezením koridorů DS05 D55
Moravský Písek (hranice kraje) – Rohatec
a DS06 D55 Rohatec – Hodonín – D2.
V rámci koridoru DS06 je křížení D55 se
silnicí II/432 řešeno územní rezervou pro
křižovatku RDS02 MÚK Hodonín-východ.
Dlouhodobé řešení ŘSD ČR nepočítá
s plnohodnotnou mimoúrovňovou
křižovatkou v místě stávající křižovatky, je
zde počítáno pouze s mimoúrovňovým
křížením budoucí D55 se silnicí II/432. Do
doby zpracování studie, která podrobně
prověří dopravní vazby dálnice a okolního
území, zejména průmyslových zón
přiléhajících k předmětné křižovatce, je
nutno zachovat v daném místě možnost
případné realizace plnohodnotné
křižovatky, v ZÚR JMK je nutno ponechat
územní rezervu.
Vyhodnocení připomínky města Hodonín
a obce Ratíškovice nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Poř. číslo
podání

Označení subjektu

Název a adresa subjektu
Obec Jinačovice
Jinačovice 83, 664 34 KUŘIM

O 182

Jinačovice

O 279

Lubě

O 295

Malhostovice

O 319

Moravany

Obec Moravany
Vnitřní 49/18, 664 48 MORAVANY

O 385

Ostopovice

Obec Ostopovice
U Kaple 260/5, 664 49 OSTOPOVICE

O 416

Popovice

Obec Popovice
Popovice 2, 664 61 POPOVICE

O 480

Skalička

Obec Skalička
Skalička 10, 666 03 SKALIČKA

O 560

Troubsko

Obec Troubsko
Zámecká 150/8, 664 41 TROUBSKO

O 635

Všechovice

MC
042-02

MČ
Brno-Bosonohy

MC
042-05

MČ
Brno-Chrlice

V 06

Drásovská iniciativa z.s.
Anonymizováno

Připomínka

Obec Lubě
Lubě 15, 679 21 LUBĚ
Obec Malhostovice
Malhostovice č.p. 75, 666 03 TIŠNOV 3

Obec Všechovice
Všechovice 32, 666 03 TIŠNOV 3
Městská část Brno-Bosonohy
Bosonožské náměstí 1, 642 00 BRNO
Městská část Brno-Chrlice
Chrlické náměstí 4, 643 00 BRNO
Drásovská iniciativa, z.s.
Drásov 196, 664 24 DRÁSOV
Anonymizováno
Úprava
Zprávy

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O, MC a V:
Obce Jinačovice, Lubě, Malhostovice, Moravany, Ostopovice, Popovice, Skalička, Troubsko a Všechovice
v souladu s § 42 odst. 1 stavebního zákona jako dotčené obce Jihomoravského kraje a Městská část BrnoBosonohy, Městská část Brno-Chrlice, Drásovská iniciativa, z.s. a xxxxx xxxxx v souladu s § 42 odst. 2 stavebního
zákona (v režimu „každý“) uplatnili k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018
následující:
I.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, vydal dne 16. 1. 2019
oznámení o návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/201612/2018 (dále jen „Zpráva“), které prostřednictvím veřejné vyhlášky zveřejnil na úřední desce dne 16. 1. 2019.
Podatel ke Zprávě uplatňuje ve smyslu § 42 odst. 2 stavebního zákona následující připomínky.
1. Ke kapitole B.1.4.1
01

V kapitole B.1.4 Zprávy se tvrdí, že ZÚR JMK zpřesnily a rozvinuly úkoly územního plánování v souladu
s PÚR ČR, stanovily koncepci rozvoje území kraje, v níž zpřesnily záměry mezinárodního a republikového
významu vymezené v PÚR ČR a vymezily plochy a koridory pro záměry nadmístního významu v oblasti
dopravní a technické infrastruktury a ÚSES. Ve Zprávě se dále uvádí, že koncepce rozvoje území byla
v ZÚR JMK stanovena souborem vzájemně provázaných požadavků, které jsou zárukou harmonického
Stránka 69 / 253

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
rozvoje sídelní struktury, sídel a krajiny v kontextu vývoje osídlení. ZÚR JMK vycházely ze společenských
potřeb, respektovaly morfologické a historické danosti území, hierarchizaci sídel, sídelní celky, vztah
sídel a krajiny, i nadřazenou soustavu dopravní a technické infrastruktury.
V podkapitole B.1.4.1 Zprávy se dále uvádí, že pořizovatel má za to, že „krajská“ koncepce dopravy
kontinuálně navazuje na koncepci „celorepublikovou“ a že se podařilo vymezit takové dopravní plochy
a koridory, které podpořily naplnění cíle zajistit dopravní obslužnost Jihomoravského kraje a kvalitní
napojení významných center osídlení na nadřazenou dopravní síť, zejména s ohledem na současné
zatížení sídel tranzitní dopravou, přičemž plochy a koridory dopravní infrastruktury byly údajně
vymezeny tak, aby maximálně respektovaly zastavěná území a zastavitelné plochy dle územních plánů
obcí Jihomoravského kraje. Pořizovatel proto uzavírá, že z vyhodnocení uplatňování ZÚR JMK nevyplývá
požadavek na prověření záměrů silniční dopravy v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK.
S těmito tvrzeními a závěry se podatel neztotožňuje a k této části Zprávy uplatňuje následující
připomínky:
V aktualizovaném znění PÚR ČR není vůbec
vymezena D52/JT, je zde pouze R52
v rozsahu Pohořelice – Mikulov.

NE

Závazně vymezit koncepci dopravní (silniční)
infrastruktury lze bezpochyby až na základě
řádného vyhodnocení kumulativních
a synergických vlivů takové dopravní
koncepce. K tomuto vyhodnocení ve vztahu
ke koncepci dopravní (silniční)
infrastruktury Jihomoravského kraje
doposud nedošlo, jelikož významná část
koridorů záměrů silniční infrastruktury byla
v ZÚR JMK vymezena pouze v režimu
územních rezerv. Ucelené prověření
realizovatelnosti dopravní koncepce
obsažené v ZÚR JMK, tj. naplnění cíle
územního plánování (§ 18 odst. 1 stavebního
zákona) a ucelené vyhodnocení
kumulativních a synergických vlivů
plánovaných záměrů proto doposud nebylo
uskutečněno.
Zároveň pořizovatel vymezil některé dílčí
části dopravní koncepce, kterou dlouhodobě
prosazuje, jako „návrhové“ koridory
(především jde o dálnice D52 a D52/JT, jakož
i část dálnice D43), čímž si vytvořil „záchytné
body“ pro budoucí vymezování koridorů
dalších navazujících záměrů, ačkoliv tvrdí, že
nejlepší podoba dopravní koncepce bude
stanovena až na základě územní studie. Dle
podatele však již vymezením těchto
„návrhových“ koridorů fakticky předurčil
celkovou budoucí podobu rozvoje páteřní
silniční infrastruktury JMK.
Rovněž nelze souhlasit s tím, že dopravní síť
byla stanovena s ohledem na současné
zatížení sídel tranzitní dopravnou. Naopak
ZÚR JMK zhoršují situaci v tom, že tranzitní
doprava, zejména po tzv. transevropském
silničním Baltsko-jadranském koridoru, má
být koridorem dálnice D52/JT zavlečena
hlouběji do města Brna. Současně je do Brna
zavlékán i tranzitní dopravní proud Vídeň –
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Připomínka směřuje k obsahu vydaných
ZÚR JMK (2016).
Vzhledem k výstupům porovnání variant
dálnice D43 v ZÚR JMK (2016) byl ve
vydaných ZÚR JMK stanoven úkol
zpracovat ÚS JMK, která by územní
rezervy (zejména D43) prověřila
a porovnala v podrobnějším měřítku. Na
základě zpracované ÚS JMK
autorizovanými osobami byly vybrány
nejvhodnější varianty, které budou dále
prověřeny při Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK.
Takto zvolený postup je zcela legitimní.
Požadavky na prověření územních rezerv
dle ÚS JMK v rámci pořízení Aktualizace
č. 1 ZÚR JMK jsou obsaženy pod písm. a)
v bodě F.1.4.1 kapitoly F Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK. Ve Zprávě je
rovněž požadováno směřovat výsledné
řešení k minimalizaci negativních vlivů na
obyvatelstvo, lidské zdraví a životní
prostředí, minimalizaci negativních vlivů
na přírodu a krajinu, minimalizaci střetů
s ostatními záměry v území a zajištění
splnění zákonných limitů ochrany zdraví.
V rámci zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK bude posouzení variant z hlediska
dopadů na životní prostředí (tedy
i hlukové zátěže a znečištění ovzduší
zmíněných v připomínce) obsaženo
ve „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní
prostředí“ (tzv. SEA) včetně vyhodnocení
vlivů na soustavu Natura 2000. Budou
zhodnoceny všechny vlivy dle přílohy
stavebního zákona, tj. také kumulativní
a synergické vlivy. Při vyhodnocení vlivů
budou v souladu se stavebním zákonem
zhodnoceny stávající a předpokládané
vlivy navrhovaných záměrů, a to i
v souvislosti s již vymezenými záměry
v ZÚR JMK.
Záměry dálnice D52 a D52/JT jsou součástí
koncepčního řešení rozvoje silniční
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Praha, vedoucí přes městské části BrnoBosonohy, Brno-Starý Lískovec a BrnoBohunice.
ZÚR JMK jsou zároveň v rozporu
s požadavkem udržitelného rozvoje území,
neboť neobsahují konkrétní a proveditelná
opatření, směřující k nápravě existujícího
protiprávního stavu nadlimitního zatížení
životního prostředí na území kraje,
konkrétně překračování zákonných limitů
znečištění ovzduší a hlukové zátěže.
Konkrétně jde o území v jižní části města
Brna a obcí v okolí dálnice D1 a dalších
dopravních staveb a Znojma a jeho okolí.
Zpráva tuto skutečnost nijak nereflektuje.
V souvislosti s tím také porušováno právo
dotčených obcí, včetně podatele, na
samosprávu, neboť na území těchto obcí
jsou vymezeny koridory pro jednotlivé části
pořizovatelem prosazované koncepce
rozvoje dopravní infrastruktury (ať již ve
formě „návrhových“ koridorů, nebo
územních rezerv), aniž by ve výše uvedeném
smyslu došlo k zákonem vyžadovanému
vyhodnocení vlivů této koncepce, a tedy i její
realizovatelnosti. Rozsáhlé části území obcí
jsou tímto způsobem „blokovány“ pro
záměry, jejichž proveditelnost nebyla
ověřena, resp. které jsou, s ohledem na
současné zatížení území, zjevně
neproveditelné.

dopravy zakotveného a stabilizovaného
v ZÚR JMK, odpovídají dopravní koncepci
Jihomoravského kraje dané Generelem
dopravy Jihomoravského kraje.
V dotčeném území nedošlo od nabytí
účinnosti ZÚR JMK ke změnám, které by si
vyžádaly přehodnocení záměrů. Záměry
jsou i nadále sledovány, ze strany
dotčeného orgánu ani oprávněného
investora nebyl uplatněn požadavek na
jejich vypuštění ze ZÚR JMK.
Záměr D52/JT není záměrem
republikového významu, a proto není
řešen v PÚR ČR.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Konkrétně pro obec Popovice ZÚR JMK
omezují rozvoj obce, protože navržená
stavba R52/JT blokuje jediné rozvojové území
obce. Ostatní části obce leží buď
v záplavovém území nebo ochranném pásmu
železnice. Navíc varianta R52/JT přes
Popovice byla vybrána i přes nesouhlas obce
Popovice a města Rajhrad bez řádného
projednání možných variant a dopadů na
obyvatele.
Současná podoba dopravní infrastruktury
dle ZÚR JMK je proto nedostatečná a nelze
z ní vycházet. Pořizovatel ve Zprávě tuto
skutečnost nereflektuje a nenavrhuje žádná
konkrétní opatření k nápravě existujícího
protiprávního stavu nadlimitního zatížení
životního prostředí na území kraje.
2. Ke kapitole B.1.4.4

02

V kapitole B.1.4.4 Zprávy se uvádí, že ZÚR JMK vymezily plochy a koridory územních rezerv tak, aby
maximálně respektovaly zastavěná území a zastavitelné plochy dle územních plánů obcí a že naplňují
požadavky na udržitelný rozvoj území při zachování stávajících hodnot území. Koridory územních rezerv
jsou ve Zprávě podrobně vyjmenovány. Z vyhodnocení uplatňování ZÚR JMK vyplývá požadavek prověřit
aktuálnost územních rezerv pro záměry silniční dopravy v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK a že při prověřování
územních rezerv je potřeba zohlednit „Územní studii nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území
OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“ (dále jen „ÚS JMK“).
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Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
kraje tedy není v ZÚR JMK vymezena jako
celek, byť je v odůvodnění ZÚR JMK
„předjímána a předvídána“. Například
v rozsudku Nejvyššího správního soudu (dále
„NSS“) ze dne 30. 11. 2016, č.j. 6 As 39/2016
- 66 se přitom uvádí, že „cílem územního
plánování je podle ustanovení § 18 odst. 1
stavebního zákona 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. Uvedené ustanovení vyjadřuje
spolu s § 18 odst. 2 stavebního zákona,
který zavazuje k tomu, aby územní
plánování zajistilo 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, základní principy územního
plánování.“ ZÚR JMK těmto požadavkům
nevyhovují.

NE

K nereflektování domnělých nedostatků
ZÚR JMK ve Zprávě o uplatňování
uvádíme, že v kapitole B. Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK je v souladu
s vyhláškou vyhodnoceno uplatňování ZÚR
JMK. V kap. B.1.4.4 Územní rezervy v bodě
a) jsou jednotlivě uvedeny územní rezervy
vymezené v ZÚR JMK s následným
vyhodnocením směřujícím k aktualizaci
ZÚR JMK „Z vyhodnocení uplatňování
ZÚR JMK vyplývá požadavek prověřit
aktuálnost územních rezerv pro záměry
silniční dopravy včetně uvedení důvodů
proč mají být územní rezervy změněny na
návrhové plochy či koridory, případně proč
i nadále mají zůstat vymezeny jako územní
rezervy. Při prověřování územních rezerv
zohlednit „Územní studii nadřazené
dálniční a silniční sítě v jádrovém území
OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“.
Konkrétní požadavky a podmínky jsou
uvedeny v kapitole F.“
KrÚ není zřejmé, proč podatelé odkazují
na rozsudek NSS, ve kterém jsou citace ze
stavebního zákona nikoli úsudek NSS.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

V důsledku vymezení rozsáhlých koridorů
územních rezerv (což je samo o sobě
excesem a nadužitím, resp. zneužitím tohoto
institutu) ZÚR JMK neplní smysl a funkci
§ 36 odst. 1 stavebního zákona, tj. nestanoví
základní požadavky na účelné a hospodárné
uspořádání území kraje a požadavky na
využití plochy nebo koridorů nadmístního
významu. Vymezení koncepce páteřní silniční
infrastruktury jako celku není v ZÚR JMK
přezkoumatelně odůvodněno a ZÚR JMK
jsou vnitřně rozporné, když na jedné straně
podle výslovného vyjádření pořizovatele,
vycházejí z jeho jednoznačné představy o jím
preferované podobě ucelené koncepce
páteřní silniční sítě, a současně pořizovatel
uvádí, že nebylo možné vymezit veškeré
dopravní stavby v „návrhových“ koridorech,
protože není k dispozici dostatek podkladů
a informací k tomu, zda lze tyto stavby
umístit či nikoliv. Rovněž tyto nedostatky
ZÚR JMK nejsou ve Zprávě reflektovány.
NE

3. Ke kapitole C

Připomínka směřuje k obsahu vydaných
ZÚR JMK (2016).

V tabulce „Identifikované závady/problémy
a požadavky na jejich odstranění nebo
omezení“ na str. 22 až 23 je v bodu „Průchod
dálnice D1 Metropolitní rozvojovou oblastí
Brno“ jako charakter závady uveden „odpor
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V tabelárním přehledu Zprávy
o uplatňování jsou z bodu 4.9 „Souhrnný
přehled hlavních problémů k řešení
v zásadách územního rozvoje“ ÚAP JMK
2017 citovány vybrané závady/problémy
a požadavky na jejich odstranění nebo
omezení, s nimiž má projektant návrhu
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK dále pracovat

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
a na základě výsledků jejich prověření
navrhnout případná další opatření k jejich
odstranění či eliminaci.

okolních obcí a jejich obyvatel, kteří se tam
stěhují za kvalitním bydlením a životním
prostředím“.

Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Stejnou závadu lze identifikovat i v bodu
„Nevyhovující dopravní propojení Brna
severním směrem“, kde Územní studií JMK
preferovaná varianta trasování R43 vede
v bezprostřední blízkosti několika obcí.
Odpor těchto obcí k vedení kapacitní silnice
s tranzitní dopravou v bezprostřední
blízkosti zastavených částí je zcela
ignorován.
3. Ke kapitole F.1.4.1 a k nedostatkům ÚS JMK

03

Na str. 11 Zprávy pořizovatel uvádí, že „K naplnění potřeby stabilizovat řešení dopravních záměrů
v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, tj. Brna a jeho okolí ZÚR JMK v bodě (436)
uložily pořízení „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní
rozvojové oblasti Brno“ (ÚS JMK). Hlavním cílem ÚS JMK bylo prověřit varianty D43 v úsecích D1 – Kuřim
– Lysice, posoudit potřebnost Jihozápadní tangenty (JZT) a posoudit rozšíření D1 a umístění MÚK ve
vztahu k návazné obslužnosti území. Dále je uveden výčet územních rezerv, které byly v rámci ÚS JMK
prověřeny. Na str. 19 Zpráva odkazuje na bod (436) ZÚR JMK, který uložil pořízení ÚS JMK s cílem
„komplexně prověřit ve větším územním detailu, než podle stavebního zákona umožňují ZÚR, územní
rezervy variant D43, a to od dálnice D1 po Lysice, posoudit rozšíření D1 a umístění MÚK ve vztahu
k návazné obslužnosti území a posoudit potřebnost jihozápadní tangenty (JZT) ve vazbě na stabilizaci
dopravních záměrů v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, tj. Brna a jeho okolí.“
Pořizovatel konstatuje, že úkol pořídit
předmětnou ÚS JMK byl splněn. V bodě
F.1.4.1. Zprávy se pak uvádí, že
„Z vyhodnocení uplatňování ZÚR JMK
nevyplývá požadavek na prověření
návrhových ploch a koridorů pro záměry
silniční dopravy vymezených v ZÚR JMK.“
Následně pořizovatel popisuje východiska,
z nichž vycházel při zpracování ÚS JMK, její
základní závěry a jaké varianty ve vztahu
k vymezeným koridorům územních rezerv ÚS
JMK doporučuje dále sledovat.

NE

Na vědomí.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

3.1 Obecná východiska

03-1

Podatel k ÚS JMK, ke způsobu, kterým na
tento podklad Zpráva odkazuje a jaké závěry
z něj dovozuje, především uvádí, že ÚS JMK
nemůže ani z obsahového, ani z procesního
hlediska nahradit zákonné požadavky na
obsah a způsob projednání Zprávy
a zejména Aktualizace ZÚR JMK. Základním
smyslem ÚS JMK je v souladu s § 30 odst. 1
stavebního zákona prověřit a posoudit
možná řešení vybraných problémů, v daném
případě tedy koncepce dálniční a silniční cítě
(páteřních kapacitních komunikací)
v Jihomoravském kraji). Cílem Zprávy je
v souladu s § 42 odst. 1 stavebního zákona
a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. vyhodnotit
dosavadní uplatňování ZÚR JMK,

NE
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V připomínce je popsáno pořizování
Aktualizace ZÚR.
K podkladům podatelů uvádíme, že
autorizované osoby při zpracování ÚS JMK
využily předmětné relevantní podklady.
Požadavek na vyvrácení obsahu a závěrů
těchto podkladů v odůvodnění Aktualizace
č. 1 ZÚR JMK je nad rámec stavebního
zákona.
Citované rozsudky se váží k posuzování
vlivů koncepcí na životní prostředí.
V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude
v souladu s požadavkem MŽP

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
identifikovat problémy k řešení a požadavky
na jejich aktualizaci, včetně požadavků na
zpracování variant řešení. Při aktualizaci ZÚR
JMK se s ohledem na znění § 42 odst. 4
stavebního zákona bude postupovat
obdobně podle ustanovení § 36 až 41 tohoto
zákona. Cílem aktualizace bude mj. změnit
v ZÚR JMK vymezené územní rezervy na
plochy nebo koridory umožňující stanovené
využití (nebo je vypustit). Při tomto postupu
bude pořizovatel povinen dodržet požadavky
vyplývající z § 36 odst. 3 stavebního zákona,
jakož i z dalších relevantních ustanovení
a právních předpisů. V rámci procesu
aktualizace bude rovněž nutné v souladu s
§ 38 odst. 2 stavebního zákona vyhodnotit
varianty řešení.
Není proto možné vycházet z předpokladu,
že ÚS JMK jakýmkoli způsobem předurčila
obsah návrhu aktualizace ZÚR JMK. ÚS JMK
je pouze jedním z podkladů pro zpracování
tohoto návrhu (navíc, jak vyplyne z dalších
připomínek, podkladem v řadě aspektů
chybným a v podstatě nepoužitelným).
Aktualizace je změnou obsahu ZÚR JMK. Je
nutné, aby odůvodnění této změny bylo plně
transparentní a každá dílčí změna mezi
zněním ZÚR JMK z roku 2016 a zněním ZÚR
JMK po aktualizaci byla odůvodněna, a to
přímo v odůvodnění aktualizace. Zároveň je
podle podatele nutné v procesu aktualizace
reagovat na výše shrnuté zásadní nedostatky
platného znění ZÚR JMK a tyto nedostatky
napravit.
Je tedy zásadní chybou Zprávy, pokud výše
uvedené nedostatky, které se, vedle
způsobu vymezení územních rezerv
v platných ZÚR JMK týkají i návrhových
plocha koridorů silniční dopravy, zcela
ignoruje a uvádí, že z dosavadního
uplatňování ZÚR JMK nevyplývá požadavek
na prověření těchto ploch a koridorů. Stejně
tak je zásadní chybnou Zprávy, jestliže bez
dalšího vychází ze závěrů ÚS JMK
a předpokládá, že budou dále „sledovány“
pouze touto studií doporučené varianty.
Tento přístup pořizovatele považuje podatel
za potvrzení skutečnosti, na nichž řada
subjektů poukazovala již v procesu
pořizování ZÚR JMK a následně v návrhu na
jejich zrušení soudem. Vymezením pouze
části koridorů páteřní sítě silniční
infrastruktury v ZÚR JMK a „zbytku“ této
sítě jako územních rezerv dosáhl
pořizovatel stavu, kdy tato síť, resp.
zamýšlená koncepce rozvoje silniční
infrastruktury jako celek, nebyla a nikdy
nebude posouzena z hlediska svých vlivů na
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Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
(SEA) zpracováno.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
udržitelný rozvoj, životní prostředí a veřejné
zdraví. Nestalo se tak při pořizování ZÚR
JMK, s ohledem na vymezení částí této sítě
(koncepce) formou územních rezerv. Je
zjevně cílem pořizovatele nepostupovat
tímto způsobem ani při aktualizaci, neboť
jejím předmětem má dle jeho záměru zjevně
být pouze vybraná část koridorů, jež jsou
v platném znění vymezeny jako územní
rezervy, navíc „předvybraná“ v neveřejném
procesu pořízení ÚS JMK. Jde o specifickou
formu tzv. „salámové metody“ jež má vést
k vymezení odpůrcem prosazované
koncepce páteřní silniční sítě, označené
v odůvodnění ZÚR JMK jako „Koncepční
scénář C“, aniž by tato koncepce jako celek
byla posouzena.
Nepřípustnost uplatňování takovéto
„salámové metody“ přitom jednoznačně
vyplývá z judikatury Soudního dvora
Evropské unie (SDEU). V této souvislosti lze
odkázat například na rozhodnutí ve věci C227/01 Evropská komise proti Španělskému
království, C-392/96 Evropská komise proti
Irsku C-142/07 Ecologistas en Acción-CODA,
C-205/08 Umwelt-anwalt von Kärnten, C275/09 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
a další. Navrhovatelé především poukazují na
rozsudek SDEU ve věci C-142/07 odst. 44,
v němž se jednoznačně uvádí: „A konečně…
cíl pozměněné směrnice nelze obejít
rozdělením jednoho záměru a nezohlednění
kumulativního účinku více záměrů nesmí mít
za praktický následek skutečnost, že všechny
záměry uniknou povinnosti posouzení, když
jako celek mohou mít významný vliv na
životní prostředí ve smyslu čl. 2 odst. 1 této
směrnice.“ Koncepční prověření již na úrovni
ZÚR požaduje i bod [112] rozsudku NSS ve
věci 1 Ao 7/2011, kde po diskuzi o možné
neproveditelnosti umístění stavby
v územním řízení soud konstatoval, že „Na
vymezování jednotlivých záměrů v zásadách
územního rozvoje je tedy třeba nahlížet
celostním způsobem, a to zvláště tehdy, je-li
zamýšleno vícero záměrů v již dosti zatížené
části území (imisemi, hlukem apod.). To
jinými slovy znamená, že při stanovení
požadavků na uspořádání a využití území
a úkolů pro územní plánování ve vztahu
k určitému záměru musí být zohledněna jak
současná zátěž území, tak i veškeré
plánované záměry, kumulace jejichž vlivů by
mohla mít negativní vliv na ovzduší
a hlukovou situaci v dané oblasti. V případě
zjištění takových vlivů by měla být též
koncipována přiměřená kompenzační
opatření.“.
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
V této souvislosti podatel poukazuje i na
skutečnost, že ÚS JMK odkazuje jako na své
podklady na řadu autorizovaných studií,
které však nebyly při jejím zpracování nijak
zohledněny a použity (dopravní studie Ing.
Strnada (2011, 2012, 2014), projektové
dokumentace ing. Kalčíka (2007 – Břeclav,
2009 – R43 , 2014 – R43, 2015 – obchvat
Znojma, 2016 - doplnění řešení u Kuřimi,
2016 – situace na jihu Brna a obchvat
Troubska), posouzení Dr. V. Kostkana (2014),
Mgr. O. Volfa (2007), Mgr. Dufka (2007),
MUDr. J. Volfa (2014), doc. Martiše (2015)).
Podatel proto požaduje, aby při pořizování
aktualizace ZÚR JMK byly všechny tyto
autorizované studie využity a pokud
pořizovatel nebude souhlasit s jejich
obsahem a závěry, aby obsah a závěry těchto
autorizovaných studií v odůvodnění
Aktualizace ZÚR explicitně vyvrátil.
Podatel v dalších částech svých připomínek uvádí, proč není ÚS JMK ani z obsahového hlediska použitelným
podkladem pro pořizování aktualizace ZÚR JMK.
3.2 Chybné zadání a chybná východiska ÚS JMK

03-2

3.2.1 Podle zadání ÚS JMK mělo být cílem
této studie prověřit potřebnost
a realizovatelnost „vybraných záměrů
navrhované koncepce silniční dopravy na
území Jihomoravského kraje, jež byly v ZÚR
JMK vymezeny v podobě územních rezerv.“
Dle přesvědčení podatele však nebylo
možné objektivně prověřit potřebnost
a realizovatelnost „vybraných záměrů“
celkové páteřní sítě, resp. koncepce rozvoje
dopravní infrastruktury kraje, aniž by byla
prověřena realizovatelnost této koncepce
jako celku. K tomu dosud v žádném procesu
pořizování územně plánovací
Jihomoravského kraje nedošlo a nestalo se
tak ani v rámci zpracování ÚS JMK.

NE

3.2.2 Ve vydaných ZÚR JMK jsou, kromě
územních rezerv, vymezeny dva koridory
záměrů silniční infrastruktury, které budoucí
podobu celé koncepce silniční dopravy na
území kraje jednoznačně předurčují. Jedná
se o koridory dálničního napojení D52/JT
Rajhrad – Chrlice II (D2) a dálnice D52
Pohořelice – Mikulov – hranice ČR /
Rakousko. Tyto komunikace jsou součástí
transevropského baltsko-jaderského
koridoru. Jejich realizace podle ZÚR JMK by
vedla k zásadnímu zvýšení imisní i hlukové
zátěže z dopravy v nadlimitně zatíženém
území, dokonce přímo na území města Brna.
Tímto vymezením je zároveň fakticky
předurčena celková koncepce páteřních
silničních komunikací, resp. je vyloučena

NE

Koncepční řešení rozvoje silniční dopravy
je zakotvené a stabilizované v ZÚR JMK
(2016).
V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK budou
prověřeny vybrané záměry vymezené
v ZÚR JMK v podobě územních rezerv
a posouzeny v souladu s požadavky MŽP.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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Koncepční řešení rozvoje silniční dopravy
je zakotvené a stabilizované v ZÚR JMK
(2016).
K záměrům dálnice D52 a D52/JT
a vyhodnocení kumulativních
a synergických vlivů v rámci Aktualizace
ZÚR JMK viz vyhodnocení připomínky 01.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
taková její podoba, která s těmito záměry
nepočítá, a která odvání tranzitní dopravu
mimo území brněnské aglomerace.
Skutečně objektivní posouzení
realizovatelnosti záměrů, vymezených
v ZÚR JMK jako územní rezervy, může být
provedeno, pouze tehdy, pokud jeho
součástí, v rámci vyhodnocení celkových
kumulativních a synergických vlivů všech
relevantních záměrů, bude i vyhodnocení
vlivů záměrů D52 a D52/JT. Takovéto
posouzení, bez ohledu na závěry ÚS JMK, je
nutné v rámci aktualizace ZÚR JMK provést.
Obdobně musí být při aktualizaci jako celek
a v kontextu celé dopravní koncepce kraje
hodnocena i dálnice D43, resp. její variantní
koridory včetně „Optimalizované“ varianty,
vycházející z návrhu Ing. Kalčíka (2015), který
komplexně řešil tuto oblast bez nevhodného
zavlékání dálkové tranzitní dopravy.
3.2.3 Zadání ÚS JMK dále neobsahovalo
zásadní požadavek, aby předmětem
prověřování byly pouze realizovatelné
varianty koridorů, tj. takové koridory, u nichž
lze realisticky očekávat dodržení zákonných
hygienických (imisních) limitů zatížení území.
To považuje podatel za zásadní vadu tohoto
zadání. V rámci konkrétního zadání ÚS JMK
měla být především ověřena
(ne)realizovatelnost „německé“
(„bystrcké“) varianty dálnice D43, a to
zejména s ohledem na dlouhodobé
překračování limitů znečištění ovzduší
a hlučnosti v oblasti Brno-Bosonohy –
Troubsko – Ostopovice. Mělo být, v kontextu
celkové dopravní koncepce a aktuálního
zatížení území, objasněno, zda vůbec existuje
jakákoli možnost zajistit, aby na křižování
dálnice D1 s D43 (a případně i křižování s JZ
tangentou) mohly být dodrženy zákonem
stanovené limity, a to i s uvážením paralelní
a velmi frekventované komunikace II/602
a záměru realizace obchvatu Bosonoh. Takto
však nebylo zadání ÚS JMK formulováno a
k takovémuto prověření v jejím rámci ani
nedošlo. Stejně tak nebyla v uvedeném
kontextu prověřena realizovatelnost
průchodu koridoru D43 mezi obcemi
Malhostovice a Drásov, resp. Všechovice
a Skalička, jakož ani jižního obchvatu Kuřimi.

NE

Hodnocení znečištění ovzduší je
provedeno v souladu s legislativními
požadavky uvedenými v zákoně
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů, vyhlášce
č. 415/2012 (požadavky na rozptylové
studie) i metodickém pokynu MŽP pro
zpracování rozptylových studií.
Pro výpočet četnosti překročení limitu
50 µg/m3 pro denní koncentrace PM10 byl
správně použit postup uvedený v kap.
4.6.3 Metodické příručky SYMOS´97
(přílohy č. 1 metodického pokynu pro
zpracování rozptylových studií – online:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/
cz/zpracovani_rozptylovych_studii_metod
ika/$FILE/OOO-Metodicka_
priruckaSYMOS97unor201420140320.pdf.
Rozptylová studie je zpracována pro
všechny znečišťující látky emitované
uvažovanými zdroji, které mají stanoven
imisní limit v bodech 1 až 3 přílohy č. 1
k zákonu o ochraně ovzduší. V této části
rozptylové studie je uveden seznam
relevantních znečišťujících látek, včetně
typu počítaných koncentrací (hodinové,
denní koncentrace, roční průměrná
koncentrace, denní maximum klouzavého
8hodinového průměru atd.) a příslušných
imisních limitů znečišťujících látek
uvedených v bodech 1 až 3 přílohy č. 1
k zákonu o ochraně ovzduší.
Krátkodobé koncentrace jsou hodnoceny
na základě maximálních dosažených

Stránka 77 / 253

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
hodnot a počtu překročení příslušného
limitu.
Pokud se jedná o záměr výstavby nové
komunikace, na kterou se přenese část
automobilové dopravy z komunikací
stávajících, je nutné porovnat úroveň
znečištění ovzduší z automobilové
dopravy na současné komunikační síti
(resp. na komunikační síti bez realizace
posuzovaného záměru = stávající stav) a
z dopravy na komunikacích po realizaci
záměru. Toto provedeno prokazatelně
bylo.
Na základě zpracované ÚS JMK
autorizovanými osobami byly doporučeny
nejvhodnější varianty, které budou dále
prověřeny při Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK.
Povinností respektovat známý stav zátěže
v území se zabýval Nejvyšší správní soud
v rozsudku č. 1 Ao 7/2011-526 ze dne 21.
června 2012 (rozsudek k ZÚR JMK).
V rozsudku mimo jiné NSS uvedl v článku
[551]. cit.: „Způsob vypořádání připomínek
MŽP uplatněných v jeho stanovisku ze dne
26. 7. 2010 dále navrhovatelé napadají
s tím, že MŽP porušilo svoji povinnost
respektovat známý stav zátěže v území.
Navrhovatelé tak oklikou směřují k témuž,
co v jiné části návrhu namítali ve vztahu
k otázce (ne)respektování požadavku
únosného zatížení a udržitelného rozvoje
území. Lze připomenout, že při
vypořádávání těchto námitek Nejvyšší
správní soud zdůraznil, že posuzování
imisních limitů znečištění ovzduší
a nejvyšších přípustných hodnot hluku má
své místo především v územním řízení
v rámci realizace konkrétního záměru. Na
úrovni zásad územního rozvoje není
možné, aby území, na němž jsou
překračovány veřejnoprávní limity imisí
znečištění ovzduší a nejvyšší přípustné
hodnoty hluku, bylo a priori vyloučeno
z dosahu regulace zásad s argumentací, že
další zatěžování území je nepřípustné.
Vymezení koridorů a ploch nadmístního
významu v zásadách územního rozvoje se
tedy z povahy věci nemůže dostat do
rozporu s imisními limity znečištění ovzduší
či nejvyššími přípustnými hodnotami hluku
(blíže viz body [102] až [110] shora). Není
tedy možné např. dovozovat, že „Bystrcká“
varianta silnice R43 je z hlediska ochrany
ovzduší a priori nepřípustná, neboť je
vymezována v dnes již nadlimitně
zatíženém území, jak činí navrhovatelé.“
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
3.2.4 Dále měla být v rámci pořízení ÚS JMK
identifikována taková územně plánovací
opatření pro oblast jihu Brna a jižní části
brněnské aglomerace, která by
prokazatelně vedla ke snížení existujícího
nadlimitního znečištění. Každé z těchto
opatření je nutné důsledně ocenit z hlediska
jeho parciálního příspěvku k nápravě
existující protiprávní situace, a to jak
kvantitativně, tak i v čase (doložit
harmonogram možných kroků nápravy).
Východiskem těchto opatření musí být dle
přesvědčení podatele vedení dálkové
tranzitní dopravy v takové vzdálenosti od
sídel (obytných oblastí), aby nemohlo
docházet ke vzniku významných
(nadlimitních) kumulativních a synergických
negativních vlivů na obyvatelstvo. Nic
takového není v ÚS JMK obsaženo. Tento
požadavek musí být splněn v rámci
pořizování aktualizace ZÚR JMK.

NE

V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude
Popis navrhovaných opatření pro
předcházení, snížení nebo kompenzaci
všech zjištěných nebo předpokládaných
závažných záporných vlivů na životní
prostředí v souladu s přílohou stavebního
zákona součástí Vyhodnocení vlivů na
životní prostření (SEA).
Při zpracování ÚS JMK byly využity
podklady:
-

Analýza kvality ovzduší ve vztahu
k jednotlivým územním celkům
Jihomor. kraje (Mgr. Robert Skeřil,
Ph.D., 2017)

-

Šíření znečišťujících látek do ovzduší
v okolí dopravních komunikací (Český
hydrometeorologický ústav, 2015)

Uvedené podklady budou využity také při
zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

3.3 Chybný výběr vstupních variant

03-3

S výše zmíněným nesplněním požadavku
komplexního vyhodnocení vlivů jednotlivých
koridorů dopravních staveb v kontextu
celkové páteřní dopravní sítě (koncepce
rozvoje dopravní infrastruktury) souvisí
systémově chybný přístup ÚS JMK
k vymezení vstupních variant, jež byly v jejím
rámci prověřovány. Jak z hlediska celkové
koncepce rozvoje dopravní infrastruktury,
tak specificky ve vztahu k záměru dálnice
D43, na nějž se ÚS JMK především
soustředila, existují dvě základní varianty,
ještě by měly být objektivně srovnány. Tento
koncepční přístup však ÚS JMK nezvolila
a zcela nesmyslně se zabývala zbytečným
porovnáváním dílčích subvariant jednotlivých
záměrů.

NE

3.3.1 Z celé řady tzv. „dálničních“ variant
v ÚS JMK pouze jedna nebyla vedena přes
území městských částí města Brna a na
území městské části Brno-Bosonohy.
Všechny dílčí varianty, obsažené v ÚS JMK,
kromě této jediné, zavlékají tranzitní
dopravu do Brna a obsahují mimoúrovňovou
křižovatku s dálnicí D1 na území městské
části Brno-Bosonohy. Varianta jižního
obchvatu Kuřimi je zahrnuta do 12 ze 14 tzv.
„úplných“ posuzovaných variant nadřazené
sítě. Naopak byly potlačeny varianty se
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V rámci ÚS JMK byly prověřeny ucelené
soubory dopravních řešení – tzv. varianty
uspořádání dálniční a silniční sítě.
Vzhledem k množství variantních
návrhových záměrů existuje velké
množství jejich kombinací, které byly
v průběhu 1.etapy zpracování ÚS JMK
v několika krocích redukovány na
výsledných 15 variant. Ty zastupují
všechny uvažované a logicky využitelné
trasy záměrů a reprezentují tak všechna
řešení potřebná pro vyhodnocení
dopravní situace v řešeném území.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
severním obchvatem Kuřimi, ačkoliv severní
obchvat Kuřimi je veden tak, že není
v kontaktu ani v blízkosti žádného obydlí,
zatímco jižní obchvat je veden v těsné
blízkosti zcela nově vybudované obytné
lokality na jihu Kuřimi (Díly za Sv. Jánem).
Postup výběru variant pro posuzování není
v ÚS JMK nijak přesvědčivě odůvodněn.
Tento postup musí být napraven při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK.
3.3.2 Z ÚS JMK byla dále bez relevantního
důvodu vypuštěna nejaktuálnější verze
Optimalizované varianty koridoru dálnice D
43, kterou kraj disponuje od roku 2016, jejíž
součástí je MÚK severně od Kuřimi na úseku
silnice II/385 mezi Kuřimí a Čebínem.
V dopise náměstka hejtmana ze dne 19. 11.
2018, č.j. JMK 151 454/2018, bylo v této
souvislosti uvedeno, a že tuto variantu „nelze
použít, a to z důvodu rozporu s platnou
(tehdy i nyní) ČSN 73 6101“. Na prosincové
prezentaci návrhu ÚS JMK bylo přitom
přítomným zástupcem veřejnosti věcně
doloženo, že toto zdůvodnění je nesprávné.
Citovaná norma ČSN je pro křižovatky dále
specifikována normou ČSN 73 6102
nazvanou „Projektování křižovatek na
pozemních komunikacích“. V úseku D43
tvořícím severní obchvat Kuřimi byla trasa
D43 v předmětné variantě D43 v řešení této
„vyloučené varianty“ navržena nikoliv
v konfiguraci 2x2 pruhy, ale 2x3 pruhy, což je
v souladu s normou ČSN 73 6102 povolenými
komplexnějšími řešeními. Dále bylo
poukázáno na to, že u předloženého řešení
může při plném zachování trasy D43 beze
změny pouhou drobnou úpravou tvaru ramp
křižovatky u věznice v Kuřimi být docíleno
vzdálenosti křižovatek 2 km a tím i souladu
s kritérii vzdálenosti pro základních typů
křižovatek dle normy ČSN 73 6101, což mělo
být dopravnímu projektantovi
angažovanému pro ÚS JMK zjevné. Rozpor
s normami tedy nenastal a předmětná
varianta byla vypuštěna z posuzování v ÚS
nadřazené sítě neoprávněně. Lze dále
zdůraznit, že pokud by byl postup, vedoucí
k vyloučení aktuální verze „Optimalizované“
varianty, aplikován při zpracování ÚS JMK
obecně, pak by musely být vyloučeny
všechny v ÚS JMK výsledně doporučené
varianty D43, neboť všechny obsahují MÚK
na území městské části Brno-Bosonohy
a obce Troubsko, a tedy vzdálenost této
nově navrhované křižovatky dálnice D43
a dálnice D1 je od existující dálniční
křižovatky Brno-západ vzdálena ve všech
těchto případech významně méně než 2 km.
Předmětná varianta vyloučená při

NE
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Problematika vzdálenost křižovatek je
popsána primárně v ČSN 73 6101 v tab. 15,
kde pro dálniční kategorie je nejmenší
vzdálenost křižovatek (rozumí se konec
připojovacího pruhu a začátek
odbočujícího pruhu dle čl. 4.4.5.3 ČSN 73
6102) 4,0 km respektive 2,0 km, a to
v blízkosti větších sídelních útvarů dle
odstavce z článku 11.2 dle ČSN 73 6101.
Takto je určena vzdálenost křižovatek, a to
bez ohledu na fakt, zda se jedná o šířkové
uspořádání 2+2 či 3+3, jak se uvádí
v připomínce. Z tohoto důvodu uvedená
„optimalizovaná varianta D43“ neodpovídá
této normě.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
pořizování ÚS JMK tedy musí být tedy
v procesu pořizování Aktualizace ZÚR řádně
posouzena.
3.3.3 V ÚS JMK dále nebyl vyhodnocen
obchvat městské části Brno-Bosonohy
v dlouhodobě sledované trase v těsné
blízkosti k dálnicí D1, tedy v maximální
možné vzdálenosti od obytné výstavby
(v kritickém úseku v tubusu) a v trase
významně delší, než je tomu u varianty dle
ZÚR JMK (tedy odbočující od II/602 mnohem
dříve a vracející se na II/602 významně
později). Tuto variantu je nutné prověřit při
pořizování aktualizace ZÚR JMK, zejména pro
variantu bez komunikace 43 končící na území
městské části Brno-Bosonohy.

ANO

3.3.4 Dále nebyl prověřován západní obchvat
Troubska vycházející z okružní křižovatky na
Veselce a vedený v dostatečné vzdálenosti
od obytné zástavby Troubska k obsluze
Čepra ve Střelicích. Také tuto variantu je
nutné prověřit při pořizování aktualizace ZÚR
JMK.

NE

Do bodu F.1.4.1 Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK budou doplněny následující
požadavky:
Z projednání návrhu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK vyplynul požadavek:
- Prověřit koridor pro záměr II/602
Bosonohy, obchvat v souvislosti
s prověřením D43/S43.
Z vyhodnocení připomínky vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Zásady územního rozvoje vymezují plochy
či koridory nadmístního významu
(případné obchvaty krajského významu),
nikoliv plochy či koridory řešící
problematiku jednoho sídla, tedy
obchvaty místního významu.
Obchvat Troubska nebude při Aktualizaci
č. 1 ZÚR JMK řešen.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Je zjevně cílem pořizovatele opakovaně
postupovat „předvybraným“ způsobem
a primárně v neveřejném procesu pořízení
jak územně plánovací dokumentace, tak
samotné ÚS JMK, a to, pokud jde konkrétně
o variantní úsek silniční sítě označovaný v ÚS
jako 02 (Brno, Bosonohy – Střelice, Čepro
podél železniční tratě). Pořizovatel takto
postupuje navzdory tomu, že obec Troubsko
cestou námitky č. 7 k návrhu Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje
požadovala řešení obchvatu obce ve směru
Troubsko – Střelice v lokalitě ulice Polní za
dálničním mostem směr Střelice západně od
obce, s čímž se pořizovatel vypořádal tak, že,
cituji:

NE

- „dle Generelu krajských silnic se jedná
o silniční tah místního významu,
požadavek na obchvat Generel krajských
silnic neřeší.
- Dle sdělení odboru rozvoje dopravy pro
vymezení obchvatu není zpracován žádný
projekční podklad.
- Zásady územního rozvoje vymezují plochy
či koridory nadmístního významu
(případné obchvaty krajského významu),
nikoliv plochy či koridory řešící
problematiku jednoho sídla, tedy
obchvaty místního významu.
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Vyjádření KrÚ JMK k záměru obchvatu
Troubska zůstává v platnosti.
V ÚS JMK je uveden jako lokální variantní
prvek 02: propojení Troubska a Střelic (s
návazností na prvek 01: napojení Troubska
na obchvat Bosonoh). Přičemž za lokální
variantní prvky se v ÚS JMK dle textu
rozumí prvky, které řeší především místní
problémy (typicky např. obchvat obce na
silnici nižší třídy). KrÚ JMK není zřejmé,
v čem spatřuje podatel nezákonnost.
Patrně zaměňuje projednání územně
plánovacího podkladu (ÚS JMK)
s projednáním územně plánovací
dokumentace (ZÚR JMK).
Stavební zákon nestanovuje povinnost
projednání územní studie s obcemi
a veřejností. Nad rámec stavebního
zákona KrÚ JMK obce s ÚS JMK v průběhu
zpracovávání několikrát seznámil
a zveřejnil na svých webových stránkách
audiozáznam z projednání.
Po upozornění bylo zveřejnění záznamu
opraveno.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
- Dle ust. §36 odst. 3. stavebního zákona
zásady územního rozvoje ani vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí
obsahovat podrobnosti náležející svým
obsahem územnímu plánu, regulačnímu
plánu.
- Zásady územního rozvoje nesmí řešit
koncepci rozvoje území obce, takovou
koncepci stanovuje územní plán.“,
a požadavku obce proto nevyhověl
a námitku zamítl, Variantní úsek silniční sítě
označovaný v ÚS jako 02 (Brno, Bosonohy –
Střelice, Čepro podíl železniční tratě),
objevivší se v procesu neveřejného
projednání, je zjevně nezákonný pro
obcházení zákona a účelovost postupu
pořizovatele, porušování práva na veřejné
projednání územního plánování a taktéž
práva na samosprávu. Pro dokreslení
porušování práva na veřejné projednání,
resp. řádnou informovanost veřejnosti
o celém procesu územního plánování
poukazuje podatel na prezentaci výstupů ÚS,
nacházející se na htpp://zurka.cz/us/, na níž
chybí v čase 1:13:33 až 1:29:49 zvuk.
Absence zvuku pokrývá celé vystoupení
zástupce obce Troubsko Ing. Štefana Friči
a reakci na něj (patrno, mimo jiné,
z promítaných podkladů, vážících se k obci
Troubsko).
3.4 Chybná kritéria hodnocení variant
Na str. 25 Zprávy se uvádí, že „porovnání variant dálniční a silniční sítě brněnské aglomerace bylo
zpracováno v ÚS JMK a vychází obecně ze způsobů prostorového navrhování. Jednak byly sledovány
a posuzovány dopravně-urbanistické parametry, zejména dopravní účinnost a funkční a prostorové vazby
navržených variant. V druhém sledu byly sledovány vlivy variant na životní prostředí a lidské zdraví (např.
střety s chráněnými oblastmi, zemědělským půdním fondem nebo vlivy na nehodovost). V neposlední
řadě byly podrobně hodnoceny vlivy variant na obyvatelstvo z hlediska hluku a znečištění ovzduší.“
3.4.1 Podatel je přesvědčen, že kritéria
hodnocení variant byla stanovena
nedostatečně. Zohledněny nebyly
především následující požadavky:
03-4

NE

- maximalizace vyvedení tranzitní dopravy
z celé brněnské aglomerace a ze všech obcí
dotčených významnou tranzitní dopravou.
- ochrana sídel podél hlavních dopravních
koridorů (D52, D43, D46, D55, S8, D1, D2)
- doložení nápravy protiprávního stavu
s překračovanými limity znečištění ovzduší
a hlučnosti
- doložení, že pro výslednou dopravní
koncepci JMK dojde k dodržení všech
zákonných limitů, aby mohly být vytvořeny
předpoklady pro její výstavbu; vzhledem
k tomu, že se jedná o dlouhodobé
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Kritéria hodnocení variant byla v ÚS JMK
stanovena v souladu se zadáním ÚS JMK.
Doložení nápravy protiprávního stavu
s překračovanými limity znečištění ovzduší
a hlučnosti a doložení dodržování všech
zákonných limitů dle požadavku podatele
není předmětem řešení územně
plánovacího podkladu ani územně
plánovací dokumentace.
Povinností respektovat známý stav zátěže
v území se zabýval Nejvyšší správní soud
v rozsudku č. 1 Ao 7/2011-526 ze dne 21.
června 2012 (rozsudek k ZÚR JMK).
V rozsudku mimo jiné NSS uvedl v článku
[551]. cit.: „Způsob vypořádání připomínek
MŽP uplatněných v jeho stanovisku ze dne
26. 7. 2010 dále navrhovatelé napadají
s tím, že MŽP porušilo svoji povinnost
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plánování, je nutné brát v úvahu nejen
současné hodnoty zákonných limitů, ale
i trendy na zpřísňování těchto limitů

respektovat známý stav zátěže v území.
Navrhovatelé tak oklikou směřují k témuž,
co v jiné části návrhu namítali ve vztahu
k otázce (ne)respektování požadavku
únosného zatížení a udržitelného rozvoje
území. Lze připomenout, že při
vypořádávání těchto námitek Nejvyšší
správní soud zdůraznil, že posuzování
imisních limitů znečištění ovzduší
a nejvyšších přípustných hodnot hluku má
své místo především v územním řízení
v rámci realizace konkrétního záměru. Na
úrovni zásad územního rozvoje není
možné, aby území, na němž jsou
překračovány veřejnoprávní limity imisí
znečištění ovzduší a nejvyšší přípustné
hodnoty hluku, bylo a priori vyloučeno
z dosahu regulace zásad s argumentací, že
další zatěžování území je nepřípustné.
Vymezení koridorů a ploch nadmístního
významu v zásadách územního rozvoje se
tedy z povahy věci nemůže dostat do
rozporu s imisními limity znečištění ovzduší
či nejvyššími přípustnými hodnotami hluku
(blíže viz body [102] až [110] shora). Není
tedy možné např. dovozovat, že „Bystrcká“
varianta silnice R43 je z hlediska ochrany
ovzduší a priori nepřípustná, neboť je
vymezována v dnes již nadlimitně
zatíženém území, jak činí navrhovatelé.“
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

3.4.2 V ÚS JMK se v rámci „Porovnání variant
z hlediska dopravně-urbanistického“ používá
jako základní pojem termín „dopravní
účinnost“. Tento termín však není v ÚS JMK
definován a nelze jej tedy ani nijak
kvantifikovat. „Dopravní účinnost“ proto
není možné použít pro verifikovatelné
srovnání hodnocených variant.

NE
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Dopravní účinnost je obecně zažitý pojem
používaný v hodnocení účinků/dopadů
určité komunikace či komunikačního
systému na dotčené území či širší okolí.
Tedy jaký účinek na území bude mít např.
vložení určité nové silnice na okolní
infrastrukturu a tím i území. Tento účinek
může být pozitivní ale i negativní. Jelikož
se jedná o hodnocení dopravních účinků,
tak se používá pojem dopravní účinnost.
V případě sledování/hodnocení trasy
komunikace 43 lze jednoznačně stanovit
jaké dané účinky jsou. Příkladem je
například chování dopravního proudu při
nerealizaci nové trasy 43, nebo realizaci
v jedné ze dvou nových sledovaných
trasách či dokonce v jejich kumulaci.
Každá z těchto variant vykazovala jiné
dopravní účinky/dopady – proto dopravní
účinnost – na Velký městský okruh. A
dopravní intenzity mají opět
účinky/dopady na vnitřní systém města
Brna. Pojem dopravní účinnost v sobě
vedle absolutních hodnot (intenzity
dopravy) zahrnuje i jiné složky např.
charakter a skladbu dopravního proudu.
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Jde o komplexní zhodnocení účinků
dopravy na území.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
3.4.3 Obdobně nelze pro objektivní
hodnocení používat ani kritéria
„maximalizace dopravního výkonu“ nebo
„maximalizace přepravního výkonu“, protože
tato kritéria jsou z hlediska územního
plánování nesmyslná. Obě tyto veličiny
rostou, pokud se místo přímých dálkových
tras, vyhýbajících se sídlům, navrhují
„závlekové“ trasy, tedy např. Vídeň – Praha
závlekem přes Brno nebo Vídeň –
Olomouc/Ostrava/Katovice závlekem přes
Brno. Použití těchto kritérií nesprávně
preferuje průtahy tranzitních koridorů přes
urbanizované oblasti a za horší řešení
naopak pokládá jejich obchvaty.
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Hodnocení vychází obecně ze způsobů
prostorového navrhování, kdy jsou
sledovány dopravně-urbanistické
parametry, limity vlivu na životní prostředí
a na obyvatelstvo (hluk a znečištění
ovzduší). Zpracovatel došel k závěru, že
tranzitní doprava je ve vztahu sever–jih
minimální. Z výsledků je jednoznačné, že
dominantním prvkem (mimo dálnici D1
a propojení D1 s D52 a D2) je
vnitroaglomerační či zdrojová a cílová
doprava. Ve vztahu sever–jih je nadmístní
(nadregionální) tranzit – v porovnání
dopravy v jednotlivých profilech –
nepodstatný (nadregionální či
mezinárodní tranzit je v průjezdu
zastoupen pouze 3,5 % vozidel). Studie
prokázala, že bystrcká stopa lépe odlehčí
Svitavské radiále a VMO než stopa
bítýšská. Bude tak ochráněno více
obyvatel v řešeném území.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

3.5 Chybné dopravní modelování, nedostatky rozptylové a hlukové studie

03-5

3.5.1 Dopravní modelování bylo v rámci ÚS
JMK provedeno pouze v oblasti vymezené
v omezené ploše centrální oblasti
Jihomoravského kraje. Není zřejmé, jak zde
byly určeny intenzity dopravy na hranici této
oblasti. Toto modelování nijak nereflektuje
širší evropské souvislosti dané zejména tím,
že dálnice D43, D1, D2, D55 a D52 jsou na
základě orientačních map v Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013,
o hlavních směrech Unie pro rozvoj
transevropské dopravní sítě a o zrušení
rozhodnutí č. 661/2010/EU, pojímány jako
součásti transevropské sítě TEN-T. Toto
vymezení je pouze konstatováno v Politice
územního rozvoje (PÚR) v jejím platném
znění z roku 2015, ale nebylo nikdy řádně
odůvodněno, ani vyhodnoceno v SEA.
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Komunikace sítě TEN-T musí být z hlediska
právní úpravy EU (a to nejen v ZÚR, ale
i PÚR) vymezovány pro zajištění plynulé
dálkové nákladní i osobní dopravy napříč
Evropskou unií. Dnešní komunikace včetně
I/43, I/52 (D52) a I/55 (D55) tuto funkci pro
dopravu s dojezdovými vzdálenostmi v rámci
celé EU a jejího okolí buď neplní vůbec, nebo
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K dopravnímu modelování viz vypořádání
bodu 3.5.3.
Komunikace „43“ je vedena
v dokumentech EU v Globální síti
(comprehensive network) s predikcí
dokončení v r. 2050. Již zařazení do této
druhé kategorie sítě TEN-T se dává jasně
najevo význam dané komunikace. Pro
názornost uvádíme definici obou
kategorií, a to dle Politiky sítě TEN-T
aktuálně platné:
Hlavní síť (core network) – představuje
podmnožinu globální sítě a obsahuje
nejdůležitější transevropské tahy
(multimodálně). Hlavní síť byla stanovena
na základě jednotné evropské metodiky
vypracované EK. Jejím cílem je primárně
spojovat:
- Městské uzly typu:
o Hlavní města členských států EU
o Aglomerace nad 1mil obyvatel
(mimo hl. města) – což je v ČR
pouze Ostrava
- Vstupní brány do EU
o Velké námořní přístavy a letiště
o Důležité silniční přechody
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jen velmi omezeně. V predikci intenzit
dopravy pro rok 2040 je nutné zohlednit tyto
skutečnosti, což se v dopravním modelování
pro ÚS JMK nestalo. Dopravní modelování je
tedy zatíženo zásadní vadou a nemůže
sloužit ani jako věrohodný podklad pro
rozptylovou a hlukovou studii.

Globální síť (comprehensive network) –
zajišťuje multimodální propojení všech
evropských regionů na úrovni NUTS 2.
Jedná se o doplňující síť s regionálním
(vnitro i nadnárodním) významem.
Z uvedeného je patrné, že uvedená trasa
(na rozdíl od zmiňovaných komunikací D1,
D2, D52) nesplňuje parametry Hlavní sítě
TEN-T a byla tedy zařazena do Globální –
tedy vedlejší sítě TEN-T. Jde tedy o jiný
druh komunikace oproti dálničním tahům
D1, D2, D52… Rovněž aktuální PÚR ČR
vymezuje „národní koridor sever – jih“
v jiné stopě než trasu komunikace „43“ (v
ose Mladá Boleslav – Kolín – Havlíčkův
Brod – Jihlava – Znojmo – Rakousko).

3.5.2 Dopravní modelování dále nijak
nereaguje na skutečnost, že PÚR ČR ve znění
z roku 2015 nově vymezila kapacitní
komunikaci S8, a to jako součást nově
vytvořené příčkové komunikace sever – jih
napříč celou ČR. Toto nové vymezení v PÚR
z roku 2015 zní: „(Mladá Boleslav)–R10–
Nymburk–Poděbrady–D11–Kolín–Kutná
Hora–Čáslav–Golčův Jeníkov –Havlíčkův
Brod–Jihlava–Znojmo–Hatě –hranice
ČR/Rakousko (–Wien)“ s důvody vymezení
„Dopravní propojení ve směru severozápadjihovýchod, s napojením na Rakousko,
zkvalitnění mezinárodní silnice E59 (–Wien)–
hranice Rakousko/ČR–Znojmo–Jihlava–D1
a dále posílení vnitrostátní vazby Jihlava–
Havlíčkův Brod s návazností na silniční síť ve
směru Čáslav–Kutná Hora–Kolín–D11–
Poděbrady–Nymburk s napojením na R10
u Mladé Boleslavi do Liberce.“ Tato zásadní
změna má nepochybně vliv na dopravní
význam řady komunikací v Jihomoravském
kraji. Kapacitní komunikace S8 je mnohem
výhodněji trasována pro dopravní vazby
nejen na významné zdroje dopravy v oblasti
od Liberce, Mladé Boleslavi a Kolína, ale také
pro dopravní vazby z oblasti Hradce Králové
a Pardubic, než tomu bylo dříve, kdy koridor
dálnice D43 mohl být jedinou severojižní
příčkou mezi D11+D35 a D1. Zanedbání této
změny PÚR je vážnou chybou dopravního
modelování pro ÚS JMK.
3.5.3 Odkazy v příloze A.2 „Modelování
zatížení dálniční sítě – metodika a postup“ na
stavby mimo řešené území JMK nemohou
objasnit, jak bylo modelování provedeno.
Zcela schází transparentní popis použité
metodiky pro území JMK v ploše mimo
řešené území. Zcela absentují rovněž
informace o návaznosti na hranicích
s Rakouskem a Slovenskem.

Všechny tyto podkladové dokumenty
podporují tezi o regionální – aglomerační
funkci trasy komunikace 43.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE
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Problematika dopravního modelování byla
popsána detailně ve zprávě ÚS, pro
vysvětlení připomínek lze doplnit:
➢

Ohraničení plochy modelu –
modelován byl celý Jihomoravský
kraj, pro potřeby studie byl „oříznut“
na řešenou plochu. Originál modelu
tvoří tedy celý JMK

➢

Modelování dopravy – metodika
a postup: Dopravní modelování bylo
provedeno odbornou firmou HBH
Projekt, spol. s r.o. v programovém
systému Winauto, a to dle platné,
obecně používané metodiky dle TP
225 Prognóza intenzit automobilové
dopravy. Tato metodika je
dlouhodobě používaná pro přípravu
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staveb na území České republiky a na
území Jihomoravského kraje, a to jak
z hlediska MD ČR, ŘSD ČR, KrÚ JMK,
SUS JMK a Města Brna, Bkom. a.s.
Popis metodiky je součástí zprávy ÚS
a TP 225.
➢

Informace o návaznosti na hranice
s Rakouskem a Slovenskem – stejně
jako návaznost na okolní kraje České
republiky se primárně pro tvorbu
modelu vycházelo ze dvou základních
atributů
• Posledních – aktuálních dat
intenzit dopravy v daných profilech –
přechodech – CSD 2016, případně
ASD 2016. Jiná data, vícekrát
zmiňovaná v „Připomínkách ke
zprávě…“ již nejsou relevantní.
• Matice přepravních vztahů
charakterizující vztahy mezi
jednotlivými uzly řešené oblasti, tedy
i vztahy s „hraničních“ bodů JMK.

Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
3.5.4 V ÚS JMK uváděný tzv. nulový stav
2020, není skutečným „nulovým stavem“,
neboť je již spekulací o něčem, co
v současnosti neexistuje. Je nutné vycházet
z takového zdokumentovaného počátečního
(nulového) stavu, který je prokazatelně
ověřitelný. Tímto v první řadě musí být stav
celostátního sčítání dopravy pro intenzity
dopravy v roce 2016. Pouze na tento
skutečný „nulový stav“ je v současnosti
možné navazovat odvozené dopravní modely
pro léta budoucí.
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Nulový stav 2020 (bod 22) – byl stanoven
na základě dohod dotčených orgánů
a organizací a vychází z:
• Posledních – aktuálních dat
intenzit dopravy v daných profilech –
přechodech – CSD 2016, případně
ASD 2016. Jiná data, vícekrát
zmiňovaná v „Připomínkách ke
zprávě...“ již nejsou relevantní.
• Seznamu staveb, které se
předpokládají, že budou v době
schválení Aktualizace ZUR JMK buď
zrealizovány, budou v realizaci nebo
budou mít platná povolení
k realizaci. Přístup je shodný pro
všechny varianty, a tudíž nelze
hovořit o zvýhodňování některé
z variant. Seznam staveb byl
odsouhlasen jak pro síť na území
JMK, tak síť navazující. Jedná se
o stavby, které mají určitý význam
pro chování dopravy v předmětném
území:

o D1 01191.C Brno Centrum – Brno Jih
o I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, VMO
o
o
o
o
o
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Rokytova
I/42 Brno, VMO Žabovřeská I
Projekt Tramvaj Plotní
I/53 Lechovice obchvat
I/53 Znojmo – Lechovice, km 4,10011,292
I/38 Znojmo, obchvat II
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

II/385 Čebín a Hradčany – obchvat
II/374 Rájec přeložka IV. stavba
II/431 Kojátky přeložka
Z realizovaných komunikací mimo území
JMK model zahrnuje následující stavby:
dálnice D1 Říkovice – Lipník
dálnice D35 Opatovice – Staré Město
dálnice D55 Staré Město – Olomouc
dálnice D49 Hulín – Fryšták
dálnice A5 Schrick – státní hranice s ČR
rychlostní silnice S3 Hollabrunn –
Gundesdorf
úprava silnice B303 Gundesdorf –
Jetzelsdorf

Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
3.5.6 Dopravní modelování v ÚS JMK bylo dle
údajů uvedených v samotné této studii
zpracováno bez zohlednění omezujících
faktorů, jako jsou odpory jednotlivých
křižovatek nebo omezování rychlosti přes
v sídlech či v jejich blízkosti (viz str. A-9 ÚS
JMK). To je postup použitelný pouze v území,
kde neexistují reálná územní a sídelní
omezení, ale vedoucí ke zcela vadným
výsledkům dopravního modelování
v případech, kde omezení jsou podstatná,
např. se jedná o reálně již existující
komunikaci procházející sídly (například
silnice II/385 a II/386, silnice III/3846, silnice
II/602). Na těchto komunikacích jsou různá
významná omezení, takže je nelze považovat
za komunikace bez „omezujících faktorů“ odporů.

ANO

Dopravní modelování bylo provedeno
odbornou firmou HBH Projekt, spol. s r.o.
v programovém systému Winauto a dle
platné, obecně používané metodiky dle TP
225 Prognóza intenzit automobilové
dopravy, který již zohledňuje vývoj silniční
dopravy mezi lety 2010 a 2016 a zpřesňuje
tak odhad výhledových intenzit dopravy.
Model pracuje na bázi „odporů“ resp.
cestovních časů. U stávající sítě jsou
odpory stanoveny na základě průměrných
jízdních rychlostí jednotlivých úseků (se
zohledněním intravilánových úseků
i zdrženími na stávajících křižovatkách).
Odpory jsou dlouhodobě laděny s využitím
poznatků ze směrových dopravních
průzkumů i dlouhodobých zkušeností
zpracovatele dopravního modelu. To
znamená, že odpory na komunikacích
uvedených v připomínce odpovídají
skutečnosti. U nových komunikací
zohledňují odpory kategorii komunikací.
Do modelových stavů však záměrně
nebyly přidávány další omezující faktory,
resp. odpory typu: vliv jednotlivých
křižovatek, legislativní omezení rychlosti,
průjezdu atd. Hlavními důvody, proč
nebyly použity omezující faktory jsou:
- Měřítko – rozsah modelování. Územní
studie pracuje s velkou plochou,
v daném případě celým Jihomoravským
krajem. V takto velké ploše se nikdy
nezadávají detailní omezující faktory
(např. jednotlivé křižovatky při průjezdu
obcemi..., omezení rychlosti z 50 na
40 km/h…), neboť nejsou známé a
v daných vzdálenostech nejsou
rozhodující.
- Bylo hodnoceno větší množství variant
– bylo tedy důležité, aby měly stejná
východiska. Detailní omezující faktory
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
by byly pro jednotlivé varianty rozdílné,
a tudíž by zkreslovaly celkový výsledek,
který by byl napadnutelný jako
neobjektivní. Takto jsou všechny
varianty srovnatelné.
- Omezující faktory jako např. legislativní
snížení rychlosti, vložení okružních
křižovatek atd. jsou závislé, na rozdíl od
koncepce na správních rozhodnutích
dotčených orgánů, které nelze na
budoucí dobu predikovat, proto pro
jednotlivé kategorie komunikací jsou
voleny takové „odpory“, které
odpovídají platné legislativě (cestovní
a povolené rychlosti...), a ne „odpory“,
které je možno aplikovat
samostatně/lokálně.
- Vložení některých omezujících faktorů
může být i subjektivním pocitem
zpracovatelů – kdy dává určitá
omezení. Aby se právě zabránilo
tomuto subjektivnímu prvku (např.
proč v té či oné variantě je to a to
opatření a v druhé je jiné...) a nedošlo
k umělému zásahu do modelových
stavů (které by byly napadnutelné, že
ovlivnily výsledek), nebyly tyto
omezující faktory použity
- Při zpracování výsledné varianty
v detailu již jedné varianty lze pro
jednotlivé lokality přistoupit k zadání
omezujících faktorů pro optimalizaci
a ještě vyšší účinnost opatření, avšak
toto není případ variant ÚS.
Z hlediska „vymezení jakékoliv
komunikace pro vyvedení
tranzitní/nákladní dopravy z Brna
a Brněnské aglomerace“ lze konstatovat,
že až na jednotlivé výjimky nezná
koncepce dopravní infrastruktury pojem
„komunikace pro vyvedení tranzitní
dopravy“. V jednotlivých oblastech se
mohou vyskytovat komunikace
s vysokým/rozhodujícím podílem
tranzitující dopravy, což však není případ
Brněnské aglomerace v severojižním
propojení, resp. trase „43“. Tato trasa
není rozhodně trasou, kde by tranzitní
doprava byla převažující, naopak
v celkovém podílu dopravy obsahuje
tranzit (např. nadkrajského významu –
mezi hranicemi krajů – např. směr Svitavy
– Slovensko (Lanžhot), Svitavy – Rakousko
(Mikulov) pouze několika procentuální
tranzit (cca 4 %). Komunikaci „43“ lze
jednoznačně považovat za aglomerační
komunikaci s přesahem na spojení JMK se
severními oblastmi České republiky, resp.
spojení krajských měst Brno – Pardubice,
Hradec Králové. Další přesah již je zcela
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
zanedbatelný. Převažující dopravou je
tedy doprava místní (vnitroaglomerační) či
zdrojová/cílová – se zdrojem či cílem
dopravy v jádru aglomerace.
Při zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
využít dopravní modelování.
Do bodu F.1.4.1 písm. a) Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK budou doplněny
následující požadavky:
- Při zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
využít dopravní modelování.
Z vyhodnocení připomínky vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
3.5.7 Dopravní modelování v ÚS JMK je
problematické i v tom, že neodpovídá řadě
dřívějších modelů dopravy. Viz například
souhrn ve studii Ing. Strnada (2011), kde jsou
na str. 36 uvedeny údaje pro celkovou
intenzitu dopravy při D 43 vedené
v Boskovické brázdě, převzaté z Generelu
dopravy a z dopravních modelů
vypracovaných firmou ADIAS (nyní součást
HBH Projekt spol. s r.o.) z let 2008 a 2010.
Tyto dopravní modely pro rok 2030 uvádí
intenzitu nákladní dopravy v rozmezí 3,5 –
4.5 tisíc vozidel denně. V ÚS JMK například
model pro variantu D6 pro rok 2035 uvádí
pouze 2,5 tisíc vozidel nákladní dopravy, tedy
pouze 53-68 % dříve publikovaných intenzit.
Tak velké rozdíly jsou bez poukázání na
případné chyby v předchozích výsledcích,
naprosto nepřípustné.
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Modelování Generelu dopravy
neprováděla spol. Adias ani HBH projekt,
ale Cityplan. Studie Strnad 2011 na str. 36
nesrovnává údaje intenzit v boskovické
brázdě, ale filozofuje nad intenzitami
v Bystrci a Jinačovicích.
Rozpor mezi dřívějšími dokumentacemi či
posouzeními (např. práce z let 2008, 2010
či Ing. Strnad 2011) a aktuálním stavem
vycházejí z období a změn v území, které
uplynuly mezi rokem 2005 a 2016 – tedy
11 let, a to včetně průchodu hospodářské
krize a konjuktury. Uvedené práce z let
2008-11 vycházely ze sčítání z roku 2005,
což je velmi vzdálená doba s přihlédnutím
ke změnám, ke kterým došlo jak na území
JMK, ČR, ale i v okolních státech. A to jak
změnou v hospodářském vývoji, tak i ve
vývoji dopravní infrastruktury jako celku.
SCD z r. 2010 bylo pro potřeby JMK v jižní
části zkresleno faktem, že v dané době byl
velmi omezen provoz (zvláště pro nákladní
dopravu) na sil. I/52 v úseku Brno/D1 –
Rajhrad, a to z důvodu dlouhodobé
celkové rekonstrukce daného úseku. Proto
je nutno 52 posuzovat pouze dle
aktuálních dat z roku 2016 a ASD 2016
a neporovnávat ho s údaji předešlými.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

3.5.8 Vzhledem k zjištěným vadám
dopravního modelu, použitého v souvislosti
s pořizováním ZÚR JMK, je nutné napravit
v tomto modelu obsažené chybné intenzity
dopravy na hraničních přechodech Mikulov
a Břeclav (viz podrobné odůvodnění,
obsažené v návrhu na zrušení ZÚR JMK, část
II., bod 3.3, kde se dokládá, že podle
porovnání oficiálního sčítání dopravy v letech
2010 a 2016 došlo k nárůstu těžké nákladní
dopravy na hraničním přechodu v Mikulově

NE
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Podatel napadá nízké hodnoty modelu
v prostoru přechodu Mikulov. Přitom se
dovolává žaloby na ZÚR, která se mj.
opakovaně opírá o modelování Dufka,
2007 (např. str. 21). Modelu JMK vytýká
nízké hodnoty v prostoru Mikulova, ale
přehlíží, že modelové hodnoty Dufka pro
2020 jsou u Mikulova také nižší než
hodnoty CSD 2016 (6250 vs. 7945).

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
na 220 % a že predikce v dopravním modelu
použitém pro ZÚR JMK pro tuto dopravu tak
významně chybně predikovala její intenzitu,
že zde uvedená predikce pro dobu za cca 20
let, pro roky 2035+, se ukázala jako
podhodnocená již za 2 roky, tj. v roce 2016.

Dopravní model vychází z aktuálních dat,
a to CSD 2016 a byl v některých oblastech
doplněn a korigován dle ASD 2016. Toto
doplnění se dělá v místech, kde ASD
existují (např. D1, D52…), a to z toho
důvodu, aby se eliminovaly chyby, popř.
anomálie, které vznikly při CSD. Tyto
mohou být dány různými vlivy a nelze jim
zabránit. Právě korekce dat s ASD, které
v sobě reflektují jednak přesná data
a jednak dlouhodobý sběr dat. Napadený
rozdíl mezi lety 2010 a 2016 na tahu sil. 52
byl několikrát vysvětlen faktem, že v době
CSD byla dlouhodobě uzavřena, resp. silně
omezena doprava na sil. I/52 v úseku D1 –
Rajhrad, kde docházelo ke komplexní
opravě komunikace, podchodů
a tramvajové tratě. Doprava byla silně
omezena, a především nákladní doprava
měla objízdné trasy celostátního měřítka.
Tyto hodnoty nelze v žádném případě
porovnávat. Tato skutečnost je všem
aktérům procesu dopravního modelování
dlouhodobě známa.

Vzhledem k tomu, že jak rozptylová studie,
tak i hluková studie závisí na údajích
o intenzitách dopravy, tedy o počtu
mobilních zdrojů znečištění za jednotku času,
jsou vzhledem k výše uvedeným chybám
dopravního modelování i tyto studie zatíženy
vážnými vadami a nelze z nich vyvozovat
spolehlivé závěry.

Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
3.5.9 ÚS JMK, resp. rozptylová a hluková
studie, nevyhodnotily kumulativní vlivy
jednotlivých variant z hlediska znečištění
ovzduší a hlučnosti. Proto také ÚS JMK
nemohla vyhodnotit tyto varianty vzhledem
k zákonným limitům znečištění ovzduší
a hlučnosti. Nebyl tedy spolehlivě zjištěn
stávající ani predikovaný stav v území
a nebylo tak možné provést věrohodné
porovnání variant oproti stavům, které jsou
nazývaný jako „nulové“ ani mezi variantami
řešení navzájem. Navíc vyhodnocení
vzhledem k zákonným limitům znečištění
ovzduší a hlučnosti absentuje. Nelze pouze
pracovat s „přírůstky“ a „úbytky“ zatížení
území, ale pouze s úplnými kumulativními
vlivy stanovenými absolutně a ne relativně.

ANO

I s ohledem na skutečnost, že ani při
pořizování ZÚR JMK nebyl zpracován
dopravní model odpovídající v ní vymezené
soustavě hlavních dopravních koridorů (D52
včetně D52/JT, D55 bez obchvatu Břeclavi,
D43 pouze v úseku od severní hranice kraje
po Lysice, S8 pouze v nespojitém úseku), je
plně odůvodněn požadavek, aby byl při
pořizování aktualizace ZÚR JMK zpracován
plnohodnotný dopravní model pro celou síť
páteřních silnic (pro celou dopravní
koncepci), a to jak ve všech posuzovaných
variantách, tak i pro výslednou variantu.
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Požadavky na prověření územních rezerv
dle ÚS JMK v rámci pořízení Aktualizace
č. 1 ZÚR JMK jsou obsaženy pod písm. a)
v bodě F.1.4.1 kapitoly F Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK. Ve Zprávě je
požadováno směřovat výsledné řešení
k minimalizaci negativních vlivů na
obyvatelstvo, lidské zdraví a životní
prostředí, minimalizaci negativních vlivů
na přírodu a krajinu, minimalizaci střetů
s ostatními záměry v území a zajištění
splnění zákonných limitů ochrany zdraví.
Povinností respektovat známý stav zátěže
v území se zabýval Nejvyšší správní soud
v rozsudku č. 1 Ao 7/2011-526 ze dne 21.
června 2012 (rozsudek k ZÚR JMK).
V rozsudku mimo jiné NSS uvedl v článku
[551]. cit.: „Způsob vypořádání připomínek
MŽP uplatněných v jeho stanovisku ze dne
26. 7. 2010 dále navrhovatelé napadají
s tím, že MŽP porušilo svoji povinnost
respektovat známý stav zátěže v území.
Navrhovatelé tak oklikou směřují k témuž,
co v jiné části návrhu namítali ve vztahu
k otázce (ne)respektování požadavku
únosného zatížení a udržitelného rozvoje
území. Lze připomenout, že při
vypořádávání těchto námitek Nejvyšší
správní soud zdůraznil, že posuzování
imisních limitů znečištění ovzduší
a nejvyšších přípustných hodnot hluku má
své místo především v územním řízení

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
v rámci realizace konkrétního záměru. Na
úrovni zásad územního rozvoje není
možné, aby území, na němž jsou
překračovány veřejnoprávní limity imisí
znečištění ovzduší a nejvyšší přípustné
hodnoty hluku, bylo a priori vyloučeno
z dosahu regulace zásad s argumentací, že
další zatěžování území je nepřípustné.
Vymezení koridorů a ploch nadmístního
významu v zásadách územního rozvoje se
tedy z povahy věci nemůže dostat do
rozporu s imisními limity znečištění ovzduší
či nejvyššími přípustnými hodnotami hluku
(blíže viz body [102] až [110] shora). Není
tedy možné např. dovozovat, že „Bystrcká“
varianta silnice R43 je z hlediska ochrany
ovzduší a priori nepřípustná, neboť je
vymezována v dnes již nadlimitně
zatíženém území, jak činí navrhovatelé.“
V rámci zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK bude posouzení variant z hlediska
dopadů na životní prostředí (tedy
i hlukové zátěže a znečištění ovzduší
zmíněných v připomínce) obsaženo
ve „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní
prostředí“ (tzv. SEA) včetně vyhodnocení
vlivů na soustavu Natura 2000. Budou
zhodnoceny všechny vlivy dle přílohy
stavebního zákona, tj. také kumulativní
a synergické vlivy.
Dopravní modelování pro ZÚR 2016
zahrnulo i koridory, které byly uváděny
jako rezervy, tzn., že hlavní síť byla
modelována komplexně.
Do bodu F.1.4.1 písm. a) Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK bude doplněn
následující požadavek:
- Při zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
využít dopravní modelování.
Z vyhodnocení připomínky vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
3.5.10. V kapitole F.4 ÚS JMK je ochraně
obyvatel před nadměrným hlukovým
a imisním zatížením věnován jen krátký
odstavec zmiňující nutnost protihlukové
a imisní ochrany „především při průchodu
mezi Drásovem a Malhostovice,
v Kníničkách, v Bystrci a u MÚK Troubsko“.
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Při prezentaci výsledků studie bylo
zastupiteli obce sděleno, že mezi obcemi
Malhostovice a Drásov bude komunikace
zatunelována. Obdobně by mělo být
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Možnost vedení dálnice D43/silnice S43 na
katastru obce v tunelu prověří projektant
v podrobnosti příslušející ZÚR JMK v rámci
prověření variant dálniční a silniční sítě
D.3, S.1 a S.10 „POUČENÁ“. V bodě F.14.1.
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK jsou pro
prověřování uvedených variant stanoveny
požadavky směřující v obecné poloze ke
stejným cílům, jaké by bylo možné
očekávat od tunelového řešení. Především
se jedná o požadavek směřovat výsledné
řešení k minimalizaci negativních vlivů na
obyvatelstvo, lidské zdraví a životní
prostředí, minimalizaci negativních vlivů
na přírodu a krajinu, minimalizaci střetů

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
s ostatními záměry v území a zajištění
splnění zákonných limitů ochrany zdraví.

postupováno mezi obcemi Všechovice
a Skalička.

V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude
Popis navrhovaných opatření pro
předcházení, snížení nebo kompenzaci
všech zjištěných nebo předpokládaných
závažných záporných vlivů na životní
prostředí v souladu s přílohou stavebního
zákona součástí Vyhodnocení vlivů na
životní prostření (SEA).

Studie však neobsahuje proveditelnost
tunelového vedení komunikace v uvedeném
úseku a není tedy jisté, že stavby bude jako
podpovrchová realizována. Je nutné
připomenout, že obce Malhostovice
a Drásov jsou dnes prakticky srostlé
a roztržení obcí dálnicí by znamenalo vážnou
komplikaci každodenního života obyvatel
Malhostovic.

Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

K výše uvedenému je dále nutno
podotknout, že studie nesprávně předjímá
výsledky aktualizace ZÚR, a to konkrétní
vedení komunikace R43. Trasování této
komunikace má být výsledkem aktualizace
ZÚR a studie by měla upozornit na
problematická místa jednotlivých
posuzovaných variant. V tomto případě tedy
na neúnosné zvýšení hluku a imisí
„především při průchodu mezi Drásovem
a Malhostovicemi, v Kníničkách, v Bystrci
a u MÚK Troubsko.“
3.6 Chybné vyhodnocení variant a chybné závěry ÚS JMK

03-6

3.6.1 V popisu metodiky hodnocení variant
v kapitole C.2.1.1 ÚS JMK je uvedeno, že
„Základním předpokladem hodnocení variant
je, že tyto nové trasy budou vedeny mimo
současně urbanizované koridory nebo bez
rizika jejich budoucího obestavění … anebo
bude možno na těchto trasách realizovat
taková opatření, která by umožnila splnit
normové, ale i vizuální či pocitové požadavky
na vložení nové trasy do území“. Tento
„základní předpoklad“ však nebyl
v hodnocení obsaženém v ÚS JMK naplněn,
neboť nově navrhované trasy jsou vedeny na
řadě míst obydleným územím, a přitom
nebylo prokázáno, že bude možné splnit
zákonné limity znečištění ovzduší a hlučnosti.
Tato skutečnost je dána již tím, že jak bylo
uvedeno výše, že rozptylová a hluková studie
nepracují s kumulativními hodnotami
znečištění ovzduší a hlučnosti, ale jen
s přírůstky/úbytky hodnot z posuzovaných
úseků, navíc s nespolehlivě zjištěným
stávajícím stavem v území.

NE

Stránka 92 / 253

Rozptylová i hluková studie pracuje
s kumulativními hodnotami znečištění
ovzduší a hlukové zátěže ve smyslu
legislativních předpisů (viz vyhodnocení
připomínek č. 6 a 7). U ovzduší je pro
KAŽDOU variantu vyhodnoceno celkové
imisní zatížení včetně stacionárních,
mobilních, plošných zdrojů a rozvojových
ploch. Tudíž pro každou variantu bylo
spočítáno celkové imisní zatížení k roku
2035 při realizaci té které varianty.
Rozdíl vypočteného imisního zatížení (tj.
„přírůstky/úbytky hodnot“) byly použity
pouze pro porovnání variant mezi sebou.
Porovnání variant mezi sebou je navíc
dáno pouze rozdílem imisního zatížení
z dopravy. Nicméně pro každou variantu je
ve studii vyhodnoceno i celkové imisní
zatížení včetně kumulativních vlivů.
Pro vyhodnocování hlukové zátěže platí
zvlášť hlukové limity pro automobilovou
dopravu po veřejných komunikacích,
zvlášť hlukové limity pro kolejová vozidla,
a zvláště hlukové limity pro ostatní zdroje
hluku. Tyto typy hlukové zátěže se
navzájem nesčítají. To znamená, že na
rozdíl od posuzování vlivu na ovzduší se
v hlukové studii hodnotila pouze
automobilová doprava. Pokud by z jiných
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typů zdrojů byly v území překračovány
hlukové limity, tak by to nemělo vůbec
žádný dopad na ÚS JMK. Pokud do
hlukové studie byly zadány všechny
významné komunikace s možným
negativním vlivem na své okolí, pak byly
i zohledněny všechny možné kumulativní
vlivy týkající se limitů pro automobilovou
dopravu po veřejných komunikacích.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
3.6.2 V popisu metodiky hodnocení variant
v kapitole C.2.1.1 ÚS JMK je uvedeno:
„Výběrem variant s nejlepší dopravní
účinností tak lze reálně ovlivňovat toky
dopravy. V případě opačného přístupu bude
doprava tím elementem, kterému se bude
rozvoj, a tedy i územní plánování
podřizovat.“. Dle podatele je nepochybné, že
doprava co nejméně negativně zatěžovat
obytné oblasti. ÚS JMK však jak v dopravním
hodnocení, tak i v celkovém hodnocení
postupuje zcela v rozporu s tímto cílem
a výběr variant podřizuje dosažení maximální
intenzity na komunikaci. Nepostupuje tedy
tak, aby tranzitní doprava byla vyvedena na
obchvaty mimo urbanizované území.

NE

3.6.3 Kritéria/parametry, jejichž seznam je
uveden na str. C-3 až C-4 ÚS JMK jsou
parametry sekundární v porovnání s otázkou,
kam je trasována tranzitní nákladní doprava,
která nepochybně má největší negativní vliv
na obyvatelstvo (nejvyšší emisní faktory,
nejvíce hlučná vozidla, doprava neutichající
v noci, atd.).
3.6.4 Mnoho stránek čítající verbální
hodnocení cca 32 parametrů v kapitole C.3
ÚS JMK (str. C-10 až C-103) nadřazené sítě
pro 15 hodnocených variant je naprosto
nepřehledné a není možné z něj dovodit
závěry o výhodnosti nebo nevýhodnosti
jednotlivých variant. Hodnocení variant
v procesu pořizování aktualizace ZÚR JMK
musí tedy být provedeno tak, že budou
identifikovány ty urbanizované oblasti, kde
již v minulosti byly překročeny zákonné
limity hlučnosti nebo znečištění ovzduší nebo
kde by takové překročení v horizontu
odpovídajícímu územnímu plánování (tj.
s výhledem na nejméně 20-30 let) mohlo
hrozit. Následně musí být navržena taková
úprava dopravní infrastruktury, která
spolehlivě a prokazatelně zajistí dodržení
zákonných limitů pro tento časový horizont.
I zde pak je nutno postupovat hierarchicky,
a to nejprve ocenit nejvýznamnější složku
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Z hlediska „vymezení jakékoliv
komunikace pro vyvedení
tranzitní/nákladní dopravy z Brna
a Brněnské aglomerace“ lze konstatovat,
že až na jednotlivé výjimky nezná
koncepce dopravní infrastruktury pojem
„komunikace pro vyvedení tranzitní
dopravy“. V jednotlivých oblastech se
mohou vyskytovat komunikace
s vysokým/rozhodujícím podílem
tranzitující dopravy, což však není případ
Brněnské aglomerace k severojižnímu
propojení, resp. trase „43“. Tato trasa
není rozhodně trasou, kde by tranzitní
doprava byla převažující, naopak
v celkovém podílu dopravy, obsahuje
tranzit (např. nadkrajského významu –
mezi hranicemi krajů – např. směr Svitavy
– Slovensko (Lanžhot), Svitavy – Rakousko
(Mikulov) pouze několika procent (cca 4
%). Komunikaci „43“ lze jednoznačně
považovat za aglomerační komunikaci
s přesahem na spojení JMK se severními
oblastmi České republiky, resp. spojení
krajských měst Brno – Pardubice, Hradec
Králové. Další přesah již je zcela
zanedbatelný. Převažující dopravou je
tedy doprava místní (vnitroaglomerační) či
zdrojová/cílová – se zdrojem či cílem
dopravy v jádru aglomerace.
K dodržování zákonných limitů viz
připomínka 3.5.9.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
dopravního proudu, tj. nákladní dopravu
a zejména tranzitní nákladní dopravu, která
má nejvýznamnější negativní vlivy na
obyvatelstvo. Prvním mezi nápravnými
opatřeními musí být aplikace standardních
dopravních opatření, tj. obchvatů pro
všechny sídelní útvary, včetně Brna. Zde je
nutné opět připomenout tlak na postupné
zpřísňování limitů přípustné hlučnosti
a znečištění ovzduší, a tedy nutnost takého
plánování, které zajistí nepřekročení
přísnějších limitů v budoucnosti.
3.6.4 Lze poukázat na naprostou
nesprávnost hodnocení například na str. C104 ÚS JMK, kde je uvedeno, že „Maximální
účinnost pro celou centrální (maximálně
urbanizovanou část) vykazují varianty
s bystrckou stopou „43“. Chování dopravního
proudu v Jinačovicích, Kníničkách je dáno
realizací a polohou nové „43“. Pokud dojde
k jakékoliv realizaci nové „43“ v bystrcké
stopě, budou Jinačovice a Kníničky velmi
pozitivně dotčeny – dojde k úbytku
tranzitující dopravy z 8–14 tis. voz./den na 1–
8 tis. voz./den. Ostatní varianty (s bítýšskou
stopou nebo vůbec bez komunikace „43“)
zachovávají intenzivní dopravu čistě
tranzitního charakteru na průtahu MČ (pozn.
více než např. současný úsek sil. III/3844
v Bystrci – Stará dálnice). V případě bítýšské
stopy dojde pouze k mírnému ponížení o cca
2 tis. voz./den nebo intenzita zůstane na
úrovni bez realizace jakékoliv stopy.“ Toto je
zcela absurdní argumentace, podle níž
v údolí, v němž se nacházejí obce Jinačovice,
Rozdrojovice a městská část Kníničky, dojde
ke zlepšení tím, že v tomto údolí bude
navýšena intenzita dopravy o mnoho tisíc
vozidel denně, a přitom toto navýšení zahrne
prakticky veškerou tranzitní dopravu sever –
jih. Pokud neexistuje obchvat Brna, pak ze
dvou koridorů sever –jih, tj. (1) Česká –
Řečkovice – VMO – dálnice D1 a (2)
Jinačovice – Rozdrojovice – Kníničky –
Brněnská přehrada – Bystrc – Bosonohy –
dálnice D1 – má druhý koridor nepochybně
vyšší dopravní atraktivitu pro tranzitní
dopravu a ta nemá důvod se tomuto
koridoru vyhnout a zcela dominantním
způsobem jej použije. Přivedení těžké
nákladní dopravy do tohoto údolí, kde
v současnosti žádná takováto doprava není,
je naprosto mimořádně negativním vlivem.
I problematické dopravní modelování pro
doporučovanou variantu S.1 v uvedené
oblasti uvádí 4,3 tisíc vozidel nákladní
dopravy denně, zatímco v tzv. nulovém stavu
00-2035 je zde celková nákladní doprava
pouhých 0,8 – 0,9 tis. vozidel denně. V

NE
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Problematice dopravy v Kníničkách,
Jinačovicích a Bystrci se ÚS věnuje.
Poloha Bystrcké stopy „43“ na Jinačovice
a Kníničky má velmi pozitivní vliv na
průjezdovou část současné komunikace –
sil. III/3846 v Jinačovicích a Kníničkách.
Aktuální intenzity na průjezdných úsecích
vykazují hodnoty 8-14 tis/voz/den (dle
profilu) a vzhledem k charakteru zástavby
(vlastně velká část obce tvoří
bezprostřední okolí dané komunikace).
Nelze reálně uvažovat o zlepšení stavu
okolí komunikace formou realizace
ochranných opatření. Vlivem nové stopy
dojde k podstatné změně v chování
dopravy. Na průjezdných úsecích Jinačovic
a Kníniček zůstane pouze minimální část
dopravy 1-8 tis/voz/den (dle profilu) –
tedy pouze ta doprava, která má v dané
lokalitě zdroj či cíl. Ostatní doprava
(daným územím tranzitující) bude vedena
po nové trase, na které je možno
realizovat taková opatření (pokud budou
nutná), aby byly dodrženy normové
hygienické limity, což se u stávající trasy
říci nedá. Právě účinnost – dopad Bystrcké
stopy je na dané části nejpříznivější. Stopa
Bítýšská vykazuje daleko nižší pozitivní
účinky – dopady, resp. zachovává značnou
část dopravy v průjezdných úsecích
daných lokalit.
Z hlediska „vymezení jakékoliv
komunikace pro vyvedení
tranzitní/nákladní dopravy z Brna
a Brněnské aglomerace“ lze konstatovat,
že až na jednotlivé výjimky nezná
koncepce dopravní infrastruktury pojem
„komunikace pro vyvedení tranzitní
dopravy“. V jednotlivých oblastech se
mohou vyskytovat komunikace
s vysokým/rozhodujícím podílem
tranzitující dopravy, což však není případ
Brněnské aglomerace v severojižním
propojení, resp. trase „43“. Tato trasa
není rozhodně trasou, kde by tranzitní
doprava byla převažující, naopak

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
žádném případě proto také nelze souhlasit
s tvrzením, obsaženým i na str. 26 Zprávy,
podle nějž „Tranzitní doprava je v území
minimální, dominantní je vnitroaglomerační
doprava (zdrojová a cílová)“.

v celkovém podílu dopravy obsahuje
tranzit (např. nadkrajského významu –
mezi hranicemi krajů – např. směr Svitavy
– Slovensko (Lanžhot), Svitavy – Rakousko
(Mikulov) pouze několika procentuální
tranzit (cca 4 %). Komunikaci „43“ lze
jednoznačně považovat za aglomerační
komunikaci s přesahem na spojení JMK se
severními oblastmi České republiky, resp.
spojení krajských měst Brno – Pardubice,
Hradec Králové. Další přesah již je zcela
zanedbatelný. Převažující dopravou je
tedy doprava místní (vnitroaglomerační) či
zdrojová/cílová – se zdrojem či cílem
dopravy v jádru aglomerace.

Podatel považuje za zcela nepochybné, že
tranzitní dopravu je vzhledem k Brněnské
aglomeraci zcela nevhodné vést jak
v koridoru Česká – Řečkovice – VMO –
dálnice D1, kudy je vedena dnes, tak v ÚS
JMK preferovaném koridoru Jinačovice –
Rozdrojovice – Kníničky – Brněnská
přehrada – Bystrc – Bosonohy – dálnice D1.
Naopak Optimalizovaná varianta D43
maximalizuje možné odlehčení Brna od
tranzitní dopravy pro směr – jih v oblasti
severně od D1.

Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

3.6.5 V ÚS JMK není dále obsaženo žádné
hodnocení porovnávající situaci v oblasti
Malhostovice/Drásov/ Všechovice/Skalička a
v oblasti Lipůvky ani v oblasti Malé Lhoty pro
variantu „Optimalizovanou“ a pro variantu
„německou“. To je zásadním pochybením,
neboť trasování koridoru D43
v Optimalizované variantě v cca polovině
vzdálenosti mezi sídly (Lipůvkou
a Nuzířovem), cca 1 km od obou sídel, je
jednoznačným zlepšením z hlediska
negativních vlivů dopravy (vyvedení dopravy
z Lipůvky) bez jakéhokoliv nového
negativního vlivu v této oblasti. Obce
Malhostovice, Drásov, Všechovice a Skalička
nejsou v části C ÚS JMK ani zmíněny, a to
přesto, že studií preferovaná varianta S.1
zavádí dopravu včetně tranzitní (kamionové)
do oblasti, kde jsou obce Drásov
a Malhostovice jsou prakticky srostlé, kde
v těsném sousedství navrhovaného koridoru
v Drásově je rozsáhlá nová výstavba
rodinných domů a v Malhostovicích jsou
nejbližší rodinné domy ve vzdálenosti
pouhých desítek metrů od dopravního
koridoru. Podobně problematická situace je
u obcí Všechovice a Skalička, kde nová
rodinná zástavba v obou obcích se
v posledních desetiletích rozvíjela ve směru
do relativně malého prostoru mezi oběma
obcemi a kde by nyní dle závěrů ÚS JMK měl
být veden koridor D43. Absence jakéhokoliv
hodnocení této situace v ÚS JMK je zcela
absurdní a dokládá, že varianty D.3 a S.1
doporučované, v závěru ÚS JMK, nebyly
řádně posouzeny.

NE

3.6.6 Rovněž argumentace v kapitole. C.3 ÚS
JMK pro oblast Bystrce je zcela absurdní.
Městská část Brno-Bystrc má stabilizované
dopravní napojení po II/384 s VMO, tj.

NE

Zpracovatel posoudil severní úsek
komunikace „43“ ve dvou variantách, tj.
trasa optimalizovaná je zastoupena např.
ve variantách D.5, D.6, S.5, S.6 a německá
trasa je zastoupena ve variantách D.1, D.2,
S.1, S.2. Tento úsek je hodnocen jak
v dopravně urbanistickém hodnocení
v rámci oblasti Severozápad (kap. C), tak
z hlediska dopadů jednotlivých variant na
životní prostředí (kap. D a přílohy D), tak
z hlediska hlukových a rozptylových
studiích jednotlivých obcí (kap. E, přílohy
E1 a E2).
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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Z hlediska „vymezení jakékoliv
komunikace pro vyvedení
tranzitní/nákladní dopravy z Brna
a Brněnské aglomerace“ lze konstatovat,

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
v hlavním směru, kam směřuje individuální
automobilová doprava z Bystrce. Vzhledem
k tomu, že oblast Bystrce a okolních
obytných oblastí je rozvojovou zónou města
Brna je naprosto nevhodné do této oblasti
čistého bydlení zavádět tranzitní a nákladní
dopravu. Úvahy obsažené v části C ÚS JMK,
že koridor tzv. „Staré dálnice“ může být
v budoucnu přetížen, pokud zde nebude
vybudována komunikace 43, jsou zcela
absurdní. Tento koridor má jako
vnitroareálová komunikace města Brna
spojující Brno-Bystrc a Brno-Bosonohy
a napojená na Brno-Žebětín a BrnoKohoutovice. Tato komunikace má
nepochybně dostatečnou kapacitní rezervu
na řadu desetiletí. Návrh použít tento
koridor pro tranzitní dopravu by zde naopak
vyvolal zásadní dopravní a logistické
problémy.

že až na jednotlivé výjimky nezná
koncepce dopravní infrastruktury pojem
„komunikace pro vyvedení tranzitní
dopravy“. V jednotlivých oblastech se
mohou vyskytovat komunikace
s vysokým/rozhodujícím podílem
tranzitující dopravy, což však není případ
Brněnské aglomerace k severojižnímu
propojení, resp. trase „43“. Tato trasa
není rozhodně trasou, kde by tranzitní
doprava byla převažující, naopak
v celkovém podílu dopravy, obsahuje
tranzit (např. nadkrajského významu –
mezi hranicemi krajů – např. směr Svitavy
– Slovensko (Lanžhot), Svitavy – Rakousko
(Mikulov) pouze několika procentuální
tranzit (cca 4 %). Komunikaci „43“ lze
jednoznačně považovat za aglomerační
komunikaci s přesahem na spojení JMK se
severními oblastmi České republiky, resp.
spojení krajských měst Brno – Pardubice,
Hradec Králové. Další přesah již je zcela
zanedbatelný. Převažující dopravou je
tedy doprava místní (vnitroaglomerační) či
zdrojová/cílová – se zdrojem či cílem
dopravy v jádru aglomerace.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

3.6.7 Jak dokazují dopravní modelování
z Generelu Dopravy JMK (2004) a dopravních
modelů firmy ADIAS (2008, 2010) a jak jsou
tyto údaje shrnuty a multikriteriálně
vyhodnoceny v autorizovaném posouzení
Ing. Strnada (zejména z roku 2011, ale i z let
2012 a 2014), je minimálně dvoupruhový
obchvat Brna v Boskovické brázdě
smysluplným a realizovatelným řešením.
Tvrzení v ÚS JMK že komunikace 43 přes
Bystrc zde něco dopravně vylepší je tedy
zcela nepodložené. Lze doplnit, že v ÚS JMK
je zcela opominuto zhodnocení důsledků
zavlečení cca 20 tisíc vozidel denně, z toho
cca 4 tisíc vozidel nákladní dopravy, do
rekreační oblasti Brněnské přehrady.

NE

3.6.8 Pokud se v kapitole C.3.16.2 ÚS JMK
uvádí, že „Bítýšská stopa sice vykazuje určité
pozitivní přínosy na městský i aglomerační
systém, avšak poměrně nižší intenzity směřují
pouze na dvoupruhové uspořádání (byť
s MÚK).“, pak toto je to rovněž zcela
absurdní konstatování, neboť v případě
„německé“ varianty je predikována intenzita
dopravy 22 tisíc vozidel celkem, z toho 4,3
tisíc vozidel nákladní dopravy (viz varianty
S.1 a D.3) považována za zcela dostačující
odůvodnění pro kapacitní čtyřpruhovou
komunikaci a na druhé straně obdobné,
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Problematice porovnání obou nových stop
Bystrcké a Bítýšské byla věnována velká,
několikaletá pozornost. Obě stopy prošly
jak technickým, ekonomickým tak
i dopravně-inženýrským posouzením, a to
jak pro kategorie dálniční, tak pro
kategorie silniční. Závěr je dlouhodobě
ustálený:
o Obě trasy vykazují pozitivní dopad na
vnitrogalomerační respektive městskou
dopravní infrastrukturu (myšleno
města Brna). Přičemž Bystrcká stopa
vykazuje pro vnitřní systém podstatně
vyšší pozitiva jak stopa Bítýšská
o Obě sledované kategorie vykazují
pozitivní dopad na vnitrogalomerační
resp. městskou dopravní infrastrukturu
(myšleno města Brna). Přičemž bylo
zjištěno, že kategorie komunikace,
v daném případě nemá podstatný vliv
na výši predikovaných intenzit dopravy.
Je to dáno charakterem dopravy – zde
je nutno se vrátit k podstatě o jakou
dopravu se jedná – tedy především
o dopravu aglomerační,
zdrojovou/cílovou a místní.
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resp. jen mírně nižší intenzity (dle
dopravních modelů z Generelu dopravy
(2004) a ADIAS (2008 a 2010), jsou
považovány za nedostačující pro odůvodnění
a realizaci komunikace, byť by dvoupruhové,
která by plnila funkci standardního obchvatu
druhého největšího města ČR.

Z tohoto důvodu byly sledovány
a hodnoceny i varianty se silničními
návrhovými prvky. Což u Bítýšské stopy
bylo příznivější vzhledem k predikovaným
intenzitám dopravy. Hodnoceny však byly
obě, resp. všechny čtyři možnosti.
Co se týká intenzit dopravy, nelze již
v žádném případě vycházet z dokumentací
z let 2004, 2008 či 2010. Mezi těmito lety
a současností došlo k mnoha podstatným
změnám jak ve společnosti, v realizaci
celoevropské infrastruktury, tak i
v chování dopravy v předmětném území.
Realizace některých silničních systémů
u nás i v zahraničí změnila chování
dopravního proudu v daném území (např.
vliv dálniční sítě v Polsku a Slovensku
a jiné). Dále došlo k hospodářské krizi
a opětovné konjuktuře ekonomiky,
v jejímž dopadu se doprava chová jinak
než v letech kolem roku 2000-2005, ze
kterých vycházely uvedené dokumentace
firmy ADIAS. Proto je potřeba brát v úvahu
aktuální stav dopravní sítě, a především je
nutno vycházet z aktuálního chování
dopravního proudu, což charakterizují
závěry celostátního sčítání r. 2016, na
jejímž základě jsou zpracovány modelové
stavy, které vykazují zatížení Bítýšské
stopy cca. 7-13 tis voz/24hod – což
odpovídá spíše silniční kategorii
komunikace dle ČSN 73 6101 článek 6.3
tabulka 5. I přes tento fakt byly posouzeny
obě stopy v obou kategoriích – dálniční
i silniční.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

3.6.9 Argumentace projektanta na str. C-104
ÚS JMK, kde uvádí „Navíc dané řešení
vyžaduje celkovou změnu napojení území –
novou MÚK Ostrovačice a zrušení dvou
stávajících sousedních křižovatek“, je také
lichá. Dnes existující MÚK ve střední části
obce Ostrovačice je nepochybně zdrojem
hluku a znečištění ovzduší. Nová jedna MÚK
mezi současnou MÚK Kývalka a MÚK
Ostrovačice neznamená zrušení
mimoúrovňového křížení v tomto místě,
pouze optimalizaci napojení obchvatové
komunikace města Brna plynule na úsek
existující kapacitní komunikace ve směru na
Rosice. Toto je nepochybně náprava ne zcela
optimálních řešení z minulého století, a která
je dopravně smysluplná.

NE

Ze všech výše uvedených důvodů je ÚS JMK
nesprávným a nepoužitelným podkladem
pro aktualizaci ZÚR JMK. Všechna výše
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Jedná se o laický názor podatele.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
uvedená pochybění musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napravena.
Stejně tak část F.1.4.1 Zprávy, pokud při
formulaci požadavků na prověření
územních rezerv v procesu aktualizace ZÚR
JMK vychází výhradně ze závěrů ÚS JMK, je
neakceptovatelná a nelze z ní v dalším
procesu pořizování ZÚR JMK vycházet.
III.
Vzhledem k výše uvedeným připomínkám podatel požaduje, aby části E., G. a H. Zprávy byly upraveny podle
všech výše podaných připomínek a doplněny o následující požadavky, které je nutné zohlednit při pořizování
aktualizace ZÚR JMK:
• V procesu Aktualizace ZÚR JMK posoudit
celkovou dopravní koncepci kraje
s koncentrací dopravy do Brněnské
aglomerace a porovnat ji s koncepcí
s odvedením dopravy z Brněnské
aglomerace. Specificky se také zaměřit na
nákladní dopravu a intenzitám této dopravy
dát adekvátně větší váhu než dopravě
osobní (tj. vycházet z reality, že jedno
nákladní vozidlo má mnohonásobně větší
negativní vlivy z hlediska hlučnosti
i znečistění ovzduší než vozidlo osobní).

NE
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Koncepční řešení rozvoje silniční dopravy
je zakotvené a stabilizované v ZÚR JMK
(2016).
Na základě zpracované ÚS JMK
autorizovanými osobami byly vybrány
nejvhodnější varianty dálniční a silniční
sítě D.3, S.1 a S.10 „POUČENÁ“, které
budou dále prověřeny při Aktualizaci č. 1
ZÚR JMK.
Požadavky na prověření územních rezerv
dle ÚS JMK v rámci pořízení Aktualizace
č. 1 ZÚR JMK jsou obsaženy pod písm. a)
v bodě F.1.4.1 kapitoly F Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK. Ve Zprávě je
rovněž požadováno směřovat výsledné
řešení k minimalizaci negativních vlivů na
obyvatelstvo, lidské zdraví a životní
prostředí, minimalizaci negativních vlivů
na přírodu a krajinu, minimalizaci střetů
s ostatními záměry v území a zajištění
splnění zákonných limitů ochrany zdraví.
V rámci zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK bude posouzení variant z hlediska
dopadů na životní prostředí (tedy
i hlukové zátěže a znečištění ovzduší
zmíněných v připomínce) obsaženo
ve „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní
prostředí“ (tzv. SEA) včetně vyhodnocení
vlivů na soustavu Natura 2000. Budou
zhodnoceny všechny vlivy dle přílohy
stavebního zákona, tj. také kumulativní
a synergické vlivy. Při vyhodnocení vlivů
budou v souladu se stavebním zákonem
a požadavky MŽP k dokumentaci SEA
zhodnoceny stávající a předpokládané
vlivy navrhovaných záměrů, a to i
v souvislosti s již vymezenými záměry
v ZÚR JMK.
V dotčeném území nedošlo od nabytí
účinnosti ZÚR JMK ke změnám, které by si
vyžádaly přehodnocení záměrů již
vymezených v ZÚR JMK. Záměry jsou
i nadále sledovány, ze strany dotčeného
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orgánu ani oprávněného investora nebyl
uplatněn požadavek na jejich vypuštění ze
ZÚR JMK.
Při zpracování ÚS JMK byly využity
podklady:
-

Analýza kvality ovzduší ve vztahu
k jednotlivým územním celkům
Jihomor. kraje (Mgr. Robert Skeřil,
Ph.D., 2017)

-

Šíření znečišťujících látek do ovzduší
v okolí dopravních komunikací (Český
hydrometeorologický ústav, 2015)

Uvedené podklady budou využity také při
zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
• Provést posouzení SEA a HIA pro celou
koncepci dopravy včetně koridorů
schválených v ZÚR JMK (především D52
a D52/JT a D43 na severu v návaznosti na
D35), a to s plnohodnotným posouzením
všech kumulativních a synergických vlivů na
území celého kraje a zejména detailně
v Brněnské aglomeraci, ve Znojemské
aglomeraci a v Břeclavi. V ZÚR JMK lze
vymezit plochy a koridory pouze pro takové
dopravní stavby, resp. takovou koncepci
rozvoje páteřní silniční infrastruktury, která
nepovede k dalšímu překračování
únosného zatížení území (veřejnoprávních
limitů), ale naopak přispěje k dodržování
těchto limitů na celém území kraje.

NE
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V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude
zpracováno „Vyhodnocení vlivů
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na životní
prostředí“ (tzv. SEA) včetně vyhodnocení
vlivů na soustavu Natura 2000.
Ke kumulativním a synergickým vlivům viz
předcházející bod.
Povinností respektovat známý stav zátěže
v území se zabýval Nejvyšší správní soud
v rozsudku č. 1 Ao 7/2011-526 ze dne 21.
června 2012 (rozsudek k ZÚR JMK).
V rozsudku mimo jiné NSS uvedl v článku
[551]. cit.: „Způsob vypořádání připomínek
MŽP uplatněných v jeho stanovisku ze dne
26. 7. 2010 dále navrhovatelé napadají
s tím, že MŽP porušilo svoji povinnost
respektovat známý stav zátěže v území.
Navrhovatelé tak oklikou směřují k témuž,
co v jiné části návrhu namítali ve vztahu
k otázce (ne)respektování požadavku
únosného zatížení a udržitelného rozvoje
území. Lze připomenout, že při
vypořádávání těchto námitek Nejvyšší
správní soud zdůraznil, že posuzování
imisních limitů znečištění ovzduší
a nejvyšších přípustných hodnot hluku má
své místo především v územním řízení
v rámci realizace konkrétního záměru. Na
úrovni zásad územního rozvoje není
možné, aby území, na němž jsou
překračovány veřejnoprávní limity imisí
znečištění ovzduší a nejvyšší přípustné
hodnoty hluku, bylo a priori vyloučeno
z dosahu regulace zásad s argumentací, že
další zatěžování území je nepřípustné.
Vymezení koridorů a ploch nadmístního
významu v zásadách územního rozvoje se
tedy z povahy věci nemůže dostat do

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
rozporu s imisními limity znečištění ovzduší
či nejvyššími přípustnými hodnotami hluku
(blíže viz body [102] až [110] shora). Není
tedy možné např. dovozovat, že „Bystrcká“
varianta silnice R43 je z hlediska ochrany
ovzduší a priori nepřípustná, neboť je
vymezována v dnes již nadlimitně
zatíženém území, jak činí navrhovatelé.“
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
• Maximalizovat vyvedení tranzitní dopravy
z celé brněnské aglomerace a ze všech obcí
dotčených významnou tranzitní dopravou.

NE

06

Z hlediska „vymezení jakékoliv
komunikace pro vyvedení
tranzitní/nákladní dopravy z Brna
a Brněnské aglomerace“ lze konstatovat,
že až na jednotlivé výjimky nezná
koncepce dopravní infrastruktury pojem
„komunikace pro vyvedení tranzitní
dopravy“. V jednotlivých oblastech se
mohou vyskytovat komunikace
s vysokým/rozhodujícím podílem
tranzitující dopravy, což však není případ
Brněnské aglomerace k severojižnímu
propojení, resp. trase „43“. Tato trasa
není rozhodně trasou, kde by tranzitní
doprava byla převažující, naopak
v celkovém podílu dopravy, obsahuje
tranzit (např. nadkrajského významu –
mezi hranicemi krajů – např. směr Svitavy
– Slovensko (Lanžhot), Svitavy – Rakousko
(Mikulov) pouze několika procentuální
tranzit (cca 4 %). Komunikaci „43“ lze
jednoznačně považovat za aglomerační
komunikaci s přesahem na spojení JMK se
severními oblastmi České republiky, resp.
spojení krajských měst Brno – Pardubice,
Hradec Králové. Další přesah již je zcela
zanedbatelný. Převažující dopravou je
tedy doprava místní (vnitroaglomerační) či
zdrojová/cílová – se zdrojem či cílem
dopravy v jádru aglomerace.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

• Stanovit taková opatření, která ochrání
sídla podél hlavních dopravních koridorů
(D52, D43, D46, D55, S8, D1, D2).

NE
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V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude
Popis navrhovaných opatření pro
předcházení, snížení nebo kompenzaci
všech zjištěných nebo předpokládaných
závažných záporných vlivů na životní
prostředí v souladu s přílohou stavebního
zákona součástí Vyhodnocení vlivů na
životní prostření (SEA).
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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• Doložit nápravu protiprávního stavu
s překračovanými limity znečištění ovzduší
a hlučnosti.

NE

08

Opatření k dosažení požadované kvality
ovzduší, jejímu udržení a dalšímu zlepšení,
ze kterých vychází orgány ochrany
ovzduší, veřejná správa a samospráva dle
svých kompetencí v rámci řízení kvality
ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s obecnou povinností
pečovat o rozvoj obce a kraje a jejich
území stanovuje Program zlepšování
kvality ovzduší aglomerace Brno (vydalo
MŽP v květnu 2016, část zrušil NSS
v květnu 2018) resp. v širším okolí dotčené
MČ Bosonohy také Program zlepšování
kvality ovzduší zóna Jihovýchod (květen
2016). Vyhodnocení naplňování opatření
uvedených v těchto PZKO je zveřejněno na
webu MŽP
(https://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_kvalit
y_ovzdusi_vyhodnoceni)
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

• Doložit, že pro výslednou dopravní koncepci
JMK dojde k dodržení všech zákonných
limitů, aby mohly být vytvořeny
předpoklady pro její výstavbu; vzhledem
k tomu, že se jedná o dlouhodobé
plánování, je nutné brát v úvahu nejen
současné hodnoty zákonných limitů, ale
i trendy na zpřísňování těchto limitů.

NE

NE

Viz vyhodnocení připomínky č. 06.
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• V procesu Aktualizace ZÚR JMK pracovat
pouze s takovými variantami, které
nezavlékají tranzitní dopravu do Brna
a jejich výběr přesvědčivě zdůvodnit (např.
jižní vs. severní obchvat Kuřimi).

NE
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• „Optimalizovaná“ dálniční varianta koridoru
dálnice D 43, jejíž součástí je MÚK severně
od Kuřimi na úseku silnice II/385 mezi
Kuřimí a Čebínem, musí být v procesu
Aktualizace ZÚR JMK řádně posouzena.
Údajný rozpor s ČSN, pro kterou byla tato
varianta vypuštěna, neexistuje, a proto byla
tato varianta z posuzování v Územní studii
vypuštěna neoprávněně.

Na základě zpracované ÚS JMK
autorizovanými osobami byly doporučeny
nejvhodnější varianty dálniční a silniční
sítě D.3, S.1 a S.10 „POUČENÁ“, které
budou dále prověřeny při Aktualizaci č. 1
ZÚR JMK.

• Vyhodnotit obchvat městské části BrnoBosonohy v dlouhodobě sledované trase
paralelní s dálnicí D1, tedy v maximální
možné vzdálenosti od obytné výstavby (v
kritickém úseku v tubusu) a v dřívějším
odklonění od II/602 a pozdějším připojení
zpět na II/602.

NE
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12

V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude
zpracováno „Vyhodnocení vlivů
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na životní
prostředí“ (tzv. SEA) včetně vyhodnocení
vlivů na soustavu Natura 2000.
Více viz předcházející bod.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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Viz vyhodnocení připomínky 3.3.3.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
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14

• Upustit od variantního úseku silniční sítě
označovaném v ÚS jako 02 (Brno, Bosonohy
– Střelice, Čepro podél železniční tratě), ve
všech připravovaných variantách dopravní
sítě, a prověřit západní obchvat Troubska
vycházející z okružní křižovatky na Veselce
a vedený v dostatečné vzdálenosti od
obytné zástavby Troubska k obsluze Čepra
ve Střelicích

NE

• Vzhledem k zjištěným vadám dopravního
modelu použitého v souvislosti s přípravou
variant pro ZÚR JMK napravit zjištěné
chybné intenzity dopravy na hraničních
přechodech Mikulov a Břeclav a zpracovat
nový plnohodnotný dopravní model pro
celou síť páteřních silnic (dopravní
koncepci), obsaženou v ZÚR JMK

NE

Viz vyhodnocení připomínky 3.3.4.

Podatel napadá nízké hodnoty modelu
v prostoru přechodu Mikulov. Přitom se
dovolává žaloby na ZÚR, která se mj..
opakovaně opírá o modelování Dufka,
2007. Modelu JMK vytýká nízké hodnoty
v prostoru Mikulova, ale přehlíží, že
modelové hodnoty Dufka pro r.2020 jsou
u Mikulova také nižší než hodnoty CSD
2016 (6250 vs. 7945).
V rámci zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK bude dopravní model zpracován.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

• Prověřit a přehodnotit trasování
komunikace D43 v oblasti severně od
Skalice nad Svitavou. Tato komunikace
zdaleka nesplňuje ani do roku 2040 základní
podmínku pro realizaci jako dálnice. Je tedy
nutné znovu hodnotit a adekvátně upravit
konfiguraci silniční sítě v oblasti severně od
Skalice nad Svitavou, a to jak v ose na
Letovice / Svitavy, tak i v ose na Velké
Opatovice/ Moravskou Třebovou.

ANO

Záměr dálnice D43 v úseku Lysice –
hranice kraje je součástí koncepčního
řešení rozvoje silniční dopravy
zakotveného a stabilizovaného v ZÚR JMK,
odpovídá dopravní koncepci
Jihomoravského kraje dané Generelem
dopravy Jihomoravského kraje.
Do bodu F.1.4.1 Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK budou doplněny následující
požadavky:

15

−

ÚS JMK prověřila kombinace variant
D43/S43 v úsecích D1 – Kuřim a Kuřim
– Lysice (tj. územní rezervy RDS01
a RDS34) pro nalezení jejich
nejvhodnější kombinace se závěrem
vymezit v návrhové části koridor pro
D43/S43 od D1 po Lysice. V rámci
prověřování zohlednit Aktualizaci č. 2
PÚR ČR.

Z vyhodnocení připomínky vyplývá úprava
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

16

• V ZÚR JMK byl sice schválen koridor D43
v úseku Lysice – severní hranice JMK, ale
neproběhlo jeho posouzení SEA a HIA. Z
tohoto důvodu je musí být úsek řádně
posouzen v Aktualizaci ZÚR JMK.

NE
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Koridor D43 v úseku Lysice – severní
hranice JMK byl vyhodnocen v rámci
dokumentace SEA viz vydané ZÚR JMK
(2016).
V rámci zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK bude posouzení variant z hlediska
dopadů na životní prostředí (tedy
i hlukové zátěže a znečištění ovzduší
zmíněných v připomínce) obsaženo
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ve „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní
prostředí“ (tzv. SEA) včetně vyhodnocení
vlivů na soustavu Natura 2000. Budou
zhodnoceny všechny vlivy dle přílohy
stavebního zákona, tj. také kumulativní
a synergické vlivy. Při vyhodnocení vlivů
budou v souladu se stavebním zákonem
zhodnoceny stávající a předpokládané
vlivy navrhovaných záměrů, a to
i v souvislosti s již vymezenými záměry
v ZÚR JMK dle požadavku MŽP ke Zprávě
o uplatňování.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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• Přepracovat dopravní hodnocení,
konkrétně schází hierarchické hledisko
a uvážení, do jaké míry vedou jednotlivé
varianty k nápravě v těch urbanizovaných
oblastech, ve kterých již v minulosti byly
překročeny zákonné limity hlučnosti nebo
znečištění ovzduší nebo kde takové
překročení v horizontu odpovídajícímu
územnímu plánování by mohlo hrozit.

NE

• Doplnit podrobné posouzení vlivů z dopravy
na obce Malhostovice, Drásov, Všechovice,
Skalička a Lipůvka a prosadit takovou
variantu, která by jmenované obce co
nejméně zatěžovala.

NE

V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude
zpracováno „Vyhodnocení vlivů
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na životní
prostředí“ (tzv. SEA) včetně vyhodnocení
vlivů na soustavu Natura 2000.
K překračování zákonných limitů viz
připomínka 3.2.3.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Nejvhodnější varianty dálniční a silniční
sítě D.3, S.1 a S.10 „POUČENÁ“ budou
prověřeny při Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK
v souladu s požadavky stavebního zákona.
V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude
zpracováno „Vyhodnocení vlivů
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na životní
prostředí“ (tzv. SEA) včetně vyhodnocení
vlivů na soustavu Natura 2000.

18

Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
• Vypracovat studii proveditelnost
tunelového vedení D43 mezi obcemi Drásov
– Malhostovice a Všechovice – Skalička.

NE

18a
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Možnost vedení dálnice D43/silnice S43 na
katastru obcí v tunelu prověří projektant
v podrobnosti příslušející ZÚR JMK v rámci
prověření variant dálniční a silniční sítě
D.3, S.1 a S.10 „POUČENÁ“. V bodě F.14.1.
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK jsou pro
prověřování uvedených variant stanoveny
požadavky směřující v obecné poloze ke
stejným cílům, jaké by bylo možné
očekávat od tunelového řešení. Především
se jedná o požadavek směřovat výsledné
řešení k minimalizaci negativních vlivů na
obyvatelstvo, lidské zdraví a životní
prostředí, minimalizaci negativních vlivů
na přírodu a krajinu, minimalizaci střetů
s ostatními záměry v území a zajištění
splnění zákonných limitů ochrany zdraví.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Návrhem případných opatření se bude
projektant zabývat při Aktualizaci č. 1 ZÚR
JMK.
Popis navrhovaných opatření pro
předcházení, snížení nebo kompenzaci
všech zjištěných nebo předpokládaných
závažných záporných vlivů na životní
prostředí bude v souladu s přílohou
stavebního zákona součástí Vyhodnocení
vlivů na životní prostření (SEA).
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
• Doplnit hodnocení porovnávající situaci
v oblasti Malé Lhoty pro variantu
„Optimalizovanou“ a pro variantu
„německou“.

NE

19

V rámci ÚS JMK byly prověřeny ucelené
soubory dopravních řešení – tzv. varianty
uspořádání dálniční a silniční sítě.
Vzhledem k množství variantních
návrhových záměrů existuje velké
množství jejich kombinací, které byly
v průběhu 1.etapy zpracování ÚS JMK
v několika krocích redukovány na
výsledných 15 variant. Ty zastupují
všechny uvažované a logicky využitelné
trasy záměrů a reprezentují tak všechna
řešení potřebná pro vyhodnocení
dopravní situace v řešeném území.
Nejvhodnější varianty dálniční a silniční
sítě D.3, S.1 a S.10 „POUČENÁ“ budou
prověřeny při Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK
v souladu s požadavky stavebního zákona.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

20

• Nezavlékat tranzitní a nákladní dopravu do
Brno-Bystrc a okolních obytných oblastí.
Pro tranzitní dopravu je možné vymezit
kvalitní obchvat celého Brna, a to bez
zásadních negativních vlivů na sídla mimo
Brno. Je tedy primární realizovat
plnohodnotný a kapacitně dostačující
obchvat (vymezený s kapacitní rezervou
jako čtyřpruh pro zapojení do
transevropské sítě TEN-T).

NE

V rámci ÚS JMK byly prověřeny ucelené
soubory dopravních řešení – tzv. varianty
uspořádání dálniční a silniční sítě.
Vzhledem k množství variantních
návrhových záměrů existuje velké
množství jejich kombinací, které byly
v průběhu 1.etapy zpracování ÚS JMK
v několika krocích redukovány na
výsledných 15 variant. Ty zastupují
všechny uvažované a logicky využitelné
trasy záměrů a reprezentují tak všechna
řešení potřebná pro vyhodnocení
dopravní situace v řešeném území.
Nejvhodnější varianty dálniční a silniční
sítě D.3, S.1 a S.10 „POUČENÁ“ budou
prověřeny při Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK
v souladu s požadavky stavebního zákona.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

21

• Při hledání řešení odpovídajícímu výše
uvedeným požadavkům musí být objektivně
posouzeny (a to ze všech relevantních
hledisek jako je hledisko dopravní,

NE
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Nejvhodnější varianty dálniční a silniční
sítě D.3, S.1 a S.10 „POUČENÁ“ budou

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
ekonomické, environmentální) existující
návrhy dopravních koncepcí pro
Jihomoravský kraj, včetně koncepce
označené v odůvodnění návrhu ZÚR JMK
jako „Koncepční scénář B – „Rozvojový –
studie Strnad“.
• Upravit vymezení koridoru technické
infrastruktury VTL plynovodu (TEP05 VTL
plynovod Kralice – Bezměrov) tak, aby
ochranné pásmo plynovodu nezasahovalo
do zastavitelného a rozvojového území
obce Malhostovice, části Nuzířov.

prověřeny při Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK
v souladu s požadavky stavebního zákona.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

Dle ZÚR JMK je území obce Malhostovice
dotčeno záměrem označeným jako TEP05
– VTL plynovod Kralice – Bezměrov, úsek
severně od Brna. Tímto koridorem ZÚR
JMK zpřesňují koridor technické
infrastruktury vymezený v PÚR ČR P10 –
koridor pro plynovod přepravní soustavy
vedoucí z okolí obce Kralice nad Oslavou
v kraji Vysočina k obci Bezměrov ve
Zlínském kraji.
Do doby zpřesnění územních nároků
podrobnějšími dokumentacemi vymezují
ZÚR JMK pro záměr TEP05 koridor šířky
320 m. Šíře koridoru zohledňuje šířku
bezpečnostního pásma plynovodu
a možnost variabilního průchodu územím.
Koridor je v ZÚR JMK územně koordinován
s Krajem Vysočina.
Obec je dle ust. § 54 odst. 6 stavebního
zákona povinna uvést svůj územní plán do
souladu se ZÚR JMK. Pro tento postup
(popř., pro pořízení nového územního
plánu) platí požadavky na uspořádání
a využití území a úkoly pro územní
plánování stanovené v bodě (218) ZÚR
JMK. Ty mj. ukládají „Zpřesnit a vymezit
koridor v součinnosti se správci sítí
s ohledem na minimalizaci negativních
vlivů na obytnou a rekreační funkci území,
přírodní hodnoty, rozsah záboru PUPFL,
krajinný ráz a minimalizaci střetů s limity
využití území …“.

21a

Dle výše uvedeného je potřeba
v podrobnosti územního plánu obce
Malhostovice prověřit zpřesnění koridoru
pro vedení plynovodu co do šířky
i situování (v koridoru vymezeného ZÚR
JMK) tak, aby byly v rámci možností
zohledněny také zájmy z hlediska rozvoje
obce.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

22

• Vyhodnocení hodnocení variant v návrhu
Aktualizace požadujeme zcela přepracovat,
neboť je založeno nejen na nesprávné volbě
kritérií, ale i na naprosto absurdním
hodnocení. Je naprosto nepředstavitelné,
že by bylo možné, aby hodnocení pro
tranzitní dopravu zavlečenou do druhého
největšího města republiky mohlo být

NE
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Viz vyhodnocení připomínky č. 06.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
vyhodnoceno jako varianta s nejmenším
negativním dopadem. Jediným přípustným
návrhem pro Aktualizaci ZÚR může být jen
plnohodnotný obchvat celého města Brna.

23

24

• Zachovat historické spojení mezi
Bosonohami a Troubskem, a to jak pro
automobilovou dopravu, tak pro pěší. Je
zde nutné zachovat propojení pro farníky
z Bosonoh, neboť Bosonohy z tohoto
hlediska spadají pod faru v Troubsku a je
zde nejen farní kostel, ale i hřbitov
využívaný Bosonohami.

NE

• V blízkosti plánovaného koridoru D43 je
chráněná lokalita Bosonožský hájek. Její
ochrana byla v ZÚR JMK z rok 2016
nepřípustně podceněna. Požaduje se proto
důsledná ochrana této cenné lokality.

NE

ZÚR JMK řeší záměry nadmístního
významu. Případné propojení je nutné
řešit v podrobnosti územního plánu,
případně v dokumentaci pro územní
řízení.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude
zpracováno „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK
na životní prostředí“ (tzv. SEA) včetně
vyhodnocení vlivů na soustavu Natura
2000.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

25

26

27

• Důsledně postupovat podle evropských
směrnic, na které přistoupila naše republika
ohledně emisních zátěží území. Při
vybudování nové komunikace D(S)43 by do
oblasti Bosonoh byla přivedena další
doprava, což by dále prohloubilo
dlouhodobě známé překračování
zákonných limitů v této oblasti, což je
nepřípustné.

NE

• Důsledně postupovat podle evropských
směrnic, na které přistoupila naše republika
ohledně hlukových zátěží území. Při
vybudování nové komunikace D(S)43 by do
oblasti Bosonoh byla přivedena další
doprava, což by dále prohloubilo
dlouhodobě známé překračování
zákonných limitů v této oblasti, což je
nepřípustné. Nová komunikace by musela
splňovat zákonné limity bez korekce na
starou hlukovou zátěž, což je naprosto
nerealistické, neb již dnes v některých
částech Bosonoh dle vyjádření Krajské
hygienické stanice JMK hlučnost bez
korekce na starou hlukovou zátěž přesahuje
až o 13 dB.

NE

• Vyloučit ze všech variant napojování na
dálnici D1 na území Bosonoh. Tato obří
mimoúrovňová křižovatka by zde byla
dalším zásadním negativním příspěvkem
k prohlubování problému s již překročenými
zákonnými hlukovými a imisními limity.

NE

V obecné poloze platí, že projektanti jsou
povinni pracovat v souladu s platnou
právní úpravou, přičemž lze konstatovat,
že směrnice EU jsou transponovány do
české legislativy.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

V obecné poloze platí, že projektanti jsou
povinni pracovat v souladu s platnou
právní úpravou, přičemž lze konstatovat,
že směrnice EU jsou transponovány do
české legislativy.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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Nejvhodnější varianty dálniční a silniční
sítě D.3, S.1 a S.10 „POUČENÁ“ budou
prověřeny při Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK
v souladu s požadavky stavebního zákona.
V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude
zpracováno „Vyhodnocení vlivů
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na životní
prostředí“ (tzv. SEA) včetně vyhodnocení
vlivů na soustavu Natura 2000.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
NE

28

• Vyloučit argumentaci, že napojování na D1
v Bosonohách pro dopravu z městské části
Bystrc je zde žádoucí. Toto je zcela absurdní
argumentace, neboť jednak doprava
z Bystrce napojující se na D1 v celém úseku
D1 okolo Brna nebyla doložena jako
významná a pro tu relativně nízkou
existující intenzitu nepochybně jsou
dostačující existující napojení na D1 – a to
Brno-západ a Kývalka. Existence
mimoúrovňové křižovatky na území
Bosonoh má tak velké negativní vlivy, že je
nelze vyvážit velmi diskutabilním přínosem
pro dopravu z čisté obytné městské čtvrti
jako Bystrc na D1.

NE

29

• Argumentace zanořením D43 pod niveletu
exitující dálnice D1 nebo dokonce tunelové
řešení v prudkém kopci nad Veselkou nelze
označit než jako nerealistické a absurdní.
Náklady na jakékoliv dlouhé tunely pro D43
v tomto místě neobstojí oproti standardním
dopravním řešením, kterým je nezavlékání
nákladní tranzitní dopravy do celého města
Brna, tedy realizace obchvatu města Brna
v Boskovické brázdě.

Poř. číslo
podání
O 214

Označení subjektu
Kožušice

Připomínka

Připomínka nesměřuje k projednání
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Viz vyhodnocení připomínky č. 06.

Název a adresa subjektu
Obec Kožušice
Kožušice 97, 683 33 NESOVICE
Úprava
Zprávy

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Obec Kožušice jako dotčená obec Jihomoravského kraje uplatnila v souladu s § 42 odst. 1 stavebního zákona
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:

01

V souvislosti s připravovanou
Aktualizací č. 1 ZÚR JMK a
v návaznosti na požadavky
vyplývající z příslušné Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK a na
základě jednání, která proběhla
na OÚPSŘ KrÚ JMK v souvislosti
s přeložkou I/50 (obchvat
Brankovic) prosíme o prověření
územní rezervy RDS 14-A tak, aby
byla vymezena mimo areál
bývalého mlýna, ve kterém máme
rozvojové záměry, nejlépe zcela

ANO

Z kapitoly B.1.4.4 ÚZEMNÍ REZERVY Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK vyplývá požadavek prověřit
aktuálnost územních rezerv pro záměry silniční
dopravy včetně uvedení důvodů proč mají být územní
rezervy změněny na návrhové plochy či koridory. Mezi
prověřovanými územními rezervami bude i územní
rezerva RDS14 I/50 Brankovice – Kožušice, obchvat ve
variantě RDS14-A – Varianta střed. V současné době je
jako podklad pro ÚP Kožušice a ÚP Malínky
zpracováváno podrobnější řešení napojení obchvatu
RDS14-A na stávající silnici I/55 v prostoru na
hranicích k. ú. Kožušice a k. ú. Malínky. Na základě
tohoto podkladu bude při Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
mimo katastrální území obce
Kožušice

prověřeno, zda je pro možnost využití areálu bývalého
mlýna nutné upravit vymezenou územní rezervu.
Do písm. a) v bodě F.1.4.1 Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK bude doplněn následující požadavek:
- prověřit na základě podkladů pro zpracování ÚP
Kožušice potřebu úpravy koridoru územní rezervy
RDS14-A v prostoru areálu bývalého mlýna
Z vyhodnocení připomínky obce Kožušice vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Poř. číslo
podání
O 249

Označení subjektu

Název a adresa subjektu
Obec Ladná
Masarykova 119/60, 691 46 BŘECLAV

Ladná

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Obec Ladná jako dotčená obec Jihomoravského kraje uplatnila v souladu s § 42 odst. 1 stavebního zákona
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:

01

Obec Ladná tímto uplatňuje
připomínku k Návrhu Zprávy
o uplatňování Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje podle § 42
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a staveb-ním
řádu /stavební zákon/, ve znění
pozdějších předpisů, a to ke kapitole
F. 1.4.2 Technická infrastruktura.
Požadujeme zpřesnit plochu POP04
Opatření společná na vodních tocích
Dyje a Kyjovka pro protipovodňová
opatření s ohledem na minimalizaci
vlivů na obytnou funkci, zastavitelné
plochy.

NE

Správní území obce Ladná je dotčeno plochou
pro POP04 Opatření společná na vodních tocích
Dyje a Kyjovka.
Záměry protipovodňových opatření (včetně
POP04) jsou stabilizovány v ZÚR JMK
v podrobnosti příslušející úrovni zásad
územního rozvoje. ZÚR JMK v bodě (258)
stanoví v úkolech pro územního plánování pod
písm. a), cituji: „Zpřesnit a vymezit plochy
protipovodňových opatření v součinnosti se
správci vodních toků, dopravní a technické
infrastruktury s ohledem na minimalizaci vlivů
na obytnou funkci a minimalizaci střetů s limity
využití území…“
Předmětná připomínka směřuje do územně
plánovací činnosti obcí, neboť § 43 odst. 3
stavebního zákona stanoví, že územní plán
v souvislostech a podrobnostech území obce
zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního
plánování v souladu se zásadami územního
rozvoje.
Požadavek obce Ladná je mimo podrobnost
ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínky obce Ladná
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK.

Poř. číslo
podání

Označení subjektu

Název a adresa subjektu
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
O 264

Obec Lhota Rapotina
Lhota Rapotina 15, 679 01 LHOTA RAPOTINA

Lhota Rapotina

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Obec Lhota Rapotina jako dotčená obec Jihomoravského kraje uplatnila v souladu s § 42 odst. 1 stavebního
zákona k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor
územního plánování a stavebního řádu dne
16.01.2019 Veřejnou vyhláškou oznámil
zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje v období
10/2016-12/2018.

01

NE

V rámci přípravných projektových a dílčích
schvalovacích procedur EIA k záměru tzv.
„Boskovické spojky“ se ukázalo, že se jedná o více
než problematický záměr. Samotný znalecký
posudek k EIA celou akci považuje za „hraniční“
(viz, Informační systém EIA na internetových
stránkách agentury CENIA, česká informační
agentura životního prostředí a na stránkách
Ministerstva životního prostředí
(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru
OV7167). Podmínky v rámci EIA zpracované
Ministerstvem životního prostředí pro realizaci
celého záměru stanovují řadu podmínek, které již
tak „megalomanskou“ stavbu posunují za hranice
jakékoli ekonomické návratnosti. Dle ZÚR JMK je
hlavním argumentem pro tuto stavbu:
„Primárním cílem Boskovické spojky v koridoru
DZ04 je zkvalitnění regionální dopravy, a tedy
rozvoj IDS, realizací tohoto úseku železniční tratě
včetně elektrizace dojde k možnosti provozovat
přímé vlaky v relaci Brno – Boskovice ve
špičkovém intervalu 30 minut a otevře se tím
prostor ke snížení intenzit IAD na silnici I/43.“
Tento argument v současné době nepovažujeme
za relevantní, protože na tratích již dochází
k testování nových hybridních jednotek, které
umožňují jak jízdu s elektrickou tratí, tak i provoz
na proud z akumulátorů v jednotce. Ostatně
i médii proběhla informace, že tato jednotka
bude testována přímo na trati 626 Skalice nad
Svit – Boskovice. Domníváme se, že za této
situace by bylo daleko vhodnější pouze opravit
předmětnou stávající trať. Rozpočtové náklady by
tak byly řádově nižší proti projektu „Boskovické
spojky“. Neoddiskutovatelným faktem je
i skutečnost, že od doby studie proveditelnosti,
došlo k mimořádnému nárůstu frekvence dopravy
na hlavním koridoru č. 260 a dá se s úspěchem
očekávat, že nedojde k naplnění dalšího
z argumentů, a to časové úspory 4 min.
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Záměr tzv. „Boskovické spojky“ je
součástí koncepčního řešení rozvoje
železniční dopravy zakotveného
a stabilizovaného v ZÚR JMK,
odpovídá dopravní koncepci
Jihomoravského kraje dané
Generelem dopravy Jihomoravského
kraje.
V dotčeném území nedošlo od nabytí
účinnosti ZÚR JMK ke změnám, které
by si vyžádaly přehodnocení záměru.
Záměr je i nadále sledován, ze strany
dotčeného orgánu ani oprávněného
investora nebyl uplatněn požadavek
na jeho vypuštění ze ZÚR JMK.
Závazné stanovisko MŽP k posouzení
vlivů provedení záměru na životní
prostředí (ze dne 21.06.2018) je
souhlasné, s podmínkami pro
navazující řízení.
Vyhodnocení připomínky obce Lhota
Rapotina nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Pro úplnost doplňujeme následující informaci.
K záměru „Boskovická spojka“ proběhlo ve dnech
12. a 13. ledna 2018 v obci Lhota Rapotina místní
referendum s následujícím závěrem. Výsledek
místního referenda je platný a je závazný.
Z celkového počtu 334 oprávněných osob
zapsaných v seznamu oprávněných osob se
hlasování v místním referendu zúčastnilo 264
osob, tj. 79,04 %. PROTI záměru se vyslovilo
80,92 % zúčastněných osob.
Je tedy více než zřejmé, že drtivá většina obyvatel
obce Lhota Rapotina si realizaci záměru NEPŘEJE.
Současně se pozastavujeme i nad tím, že za více
než rok, nikdo z prosazovatelů záměru žádné další
jednání nevyvolal, i když do médií deklaruje, že je
na projektu dále pracováno.
Obec Lhota Rapotina tímto podáním požaduje,
aby do aktualizace ZÚR JMK, části Dopravní
infrastruktura, resp. Územní rezervy byl
zapracován následující požadavek obce.
Obec Lhota Rapotina navrhuje vypuštění DZ04
(„Boskovická spojka“) ze ZÚR JMK, a to v plném
rozsahu.

Poř. číslo
podání
O 316

Označení subjektu

Název a adresa subjektu
Město Modřice
náměstí Svobody 93, 664 42 MODŘICE

Modřice

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Město Modřice jako dotčená obec Jihomoravského kraje uplatnilo v souladu s § 42 odst. 1 stavebního zákona
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Město Modřice na základě projednání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského
kraje Radou města Modřice na její 5. schůzi dne 22. ledna 2019 vznáší k tomuto dokumentu níže uvedené
připomínky:

01

Dle čl. F.1.4.1 výše uvedeného návrhu zprávy
byly územní studií doporučeny dále sledovat
varianty D.3, S.1 a S.10 (poučená) dálniční
a silniční sítě brněnské aglomerace. Z těchto
variant město Modřice preferuje variantu D.3,
kdy je katastrální území Modřice dotčeno
řešením Jižní tangenty a severního obchvatu
města.

ANO

Zásadně nesouhlasíme s návrhem
jihozápadní tangenty, tzv. „modřická", ve
variantně S.1 a rovněž nesouhlasíme
s variantou S.10 (POUČENOU), která propojuje
severní obchvat Modřic severním směrem
s ulicí Havránkovou a Kšírovou. Tato
komunikace je charakterizována jako klíčová
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Dle Zprávy o uplatňování ZÚR JMK, bodu
F.1.4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – a)
Silniční doprava budou prověřeny územní
rezervy pro řešení dopravní infrastruktury
podle „Územní studie nadřazené dálniční
a silniční sítě v jádrovém území OB3
metropolitní rozvojové oblasti Brno“ (dále
územní studie) v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK.
Územní studie doporučila dále sledovat
varianty D.3, S.1 a S.10 (poučená). Tyto
varianty budou v návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK prověřeny a na základě vyhodnocení
variant a výsledků projednání bude vybrána
nejvhodnější varianta, ve Zprávě

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
pro řešení vnitroměstská dopravy a bude do
budoucna napojovat rozvojové oblasti města
Brna. Tím přivede neúměrné dopravní zatížení
na území města Modřice.

o uplatňování ZÚR JMK nelze předjímat
výsledky výběru.
Pokud se týká nesouhlasu s variantou S.10
(poučená) z důvodu nesouhlasu s propojením
obchvatu Modřic (v ZÚR JMK územní rezerva
RDS33) s ulicí Havránkovou a Kšírovou, je
nutno uvést, že ze Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK z bodu Varianta S.10 („POUČENÁ“)
vyplývá, že záměr silničního propojení od
obchvatu Modřic severním směrem k ulici
Havránkově patří mezi záměry, jejichž řešení
nemá přímý vliv na vedení komunikace 43,
jihozápadní tangenty či velkého městského
okruhu. Koridor silničního propojení od
obchvatu Modřic k ulici Havránkově lze
přiřazovat (nebo ho odebírat) bez ohledu na
celkový vliv na dopravní účinnost sítě.
Proto v rámci prověření územní rezervy
RDS33 bude prověřena i účelnost propojení
obchvatu Modřic severním směrem k ulici
Havránkově, včetně možných negativních
dopadů do území.
K požadavkům na prověření územní rezervy
RDS33 v kap. F doplnit následující text:
- Prověřit účelnost propojení obchvatu
Modřic severním směrem k ulici
Havránkově.
Z vyhodnocení připomínky města Modřice
vyplývá úprava Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK.

Součástí této korespondence je připomínka zastupitele města MVDr. Luďka Starého z 04.02.2019.
02

Na základě oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018 podává město Modřice následující připomínky:
Nesouhlasí se zněním kapitoly B. 1.4.4, kde je
uveden výčet územních rezerv, které byly
prověřeny v rámci ÚS JMK. Na str. 12 je
uvedena i odrážka RDS33 III/15278 Modřice,
severní obchvat. Požadujeme vypuštění této
odrážky. ÚS nutnost a realizovatelnost záměru
(územní rezervy) vůbec neposuzovala, ale
direktivně stanovila provedení tohoto záměru
ve všech variantách, což je v rozporu s prvním
cílem, který si studie stanovila.

NE

Po seznámení se s dosavadními výsledky ÚS
požadujeme stanovení Priorit jednotlivých
záměrů a vytvoření pořadí jejich
realizovatelnosti – etapizaci. Z výsledků
modelování intenzity dopravy, hlukové
a rozptylové studie, jednoznačně plyne, že
realizace záměru RDS33 sice uleví centrální
části města Modřice, ale výrazně – nad
přípustné hygienické limity – zatíží severní
část města a bude mít dopad na značné
množství obyvatel. Tím, že je záměr stanoven
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Připomínky MVDr. Luďka Slaného se vztahují
výhradně k územní rezervě RDS33.
Územní studie v bodu B.3.1. Principy návrhu
variant konstatuje, že navržené varianty
dálniční a silniční sítě se skládají z prvků
dálniční a silniční sítě nulových stavů,
invariantních návrhových prvků a kombinace
variant návrhových prvků. Základem všech
variant je existující dálniční a silniční síť, tzn.
síť nulových stavů. Návrhové prvky byly
prověřeny projektantem územní studie.
Záměry, na jejichž umístění „panuje shoda“
vyplývající z jejich dřívějšího prověření
v rámci platné projektové dokumentace
záměru, v rámci povolení stavby nebo
v rámci územně plánovací dokumentace, byly
zařazeny mezi invariantní návrhové prvky.
Tyto invariantní návrhové prvky jsou pak
shodné pro všechny řešené varianty.
Záměr silnice I/52 - MÚK Moravanská včetně
obchvatu Modřic je zahrnut mezi invariantní

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
jako invariantní, dopadají na severní část
města všechny varianty prakticky stejně.
Výpočty jsou ale stanoveny pro případ
dokončení všech záměrů. V tomto případě je
kritická realizace jižní tangenty. Bez ní by se
situace v severní části města stala neúnosnou
a mnohem horší, než v případě varianty
nulové. Požadujeme odstavec „Problémy
k řešení v aktualizaci" v kapitole B.1.4.4, bod a)
Silniční doprava doplnit o „Požadavek
stanovení etap výstavby jednotlivých záměrů".
Nesouhlasíme, aby záměr RDS33 byl veden
jako záměr invariantní, který tvoří páteřní
skelet silniční dopravy rozvojové oblasti OB3.
Opakovaně upozorňujeme na to, že se jedná
o přeložku silnice III třídy, která dle platné
legislativy slouží pro vzájemné spojení obcí
nebo jejich napojení na ostatní pozemní
komunikace. Taková silnice má lokální význam.
Upozorňujeme, že při schvalování Severního
obchvatu v rámci územního plánu města
Modřice, bylo provedeno i vyhodnocení SEA,
ale pouze pro obchvat lokálního významu. Na
tuto připomínku, zaslanou naposledy dne
23.2.2018, projektant ve vyhodnocení vůbec
nereagoval.
Jelikož záměr RDS33 nebyl v ÚS řádně
prověřen („prověřit v územním detailu
potřebnost a realizovatelnost vybraných
záměrů"), nenabízí odpovědi na důležité
otázky. Studie neuvádí detail řešení napojení
záměru na silnici I/52 (MÚK Moravanské
mosty), ani na silnici II/152. Z poskytnutých
podkladů není patrné, zda je napojení
realizovatelné, či zda zůstane zachována
průjezdnost silnice III/15279.
ÚS, druhá etapa, Příloha D.3 – Popis střetů
vyhodnocuje střet záměru RDS33 s EVL
Modřické rameno. Nesouhlasíme
s vyhodnocením tohoto střetu, neboť
stanovením záměru RDS33 jako invariantního
je pouze konstatováno, že bude mít ve všech
variantách stejný dopad. Cílem ÚS bylo
prověřit nutnost realizace záměru, tedy
i variantu, pokud by nebyl záměr
realizován. Tato varianta se musí projevit
i v hodnocení střetů s oblastí NATURA
2000.
Nesouhlasíme s použitými vstupními
podmínkami výpočtu intenzity dopravy
v okolí ulice Vídeňská. Požadujeme do
výpočtů zahrnout i dopravu generovanou
novými rozvojovými plochami. Již při
schvalováni ZÚR bylo v odůvodnění
záměru RDS33 uvedeno, že má odlehčit
přetížené ulici Vídeňská a umožnit
napojení nových rozvojových ploch. Nové
rozvojové plochy mezi D1 a Modřicemi
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návrhové prvky, na jeho potřebě umístění
v území „panuje shoda“ vyjádřená ve
vymezení záměru v platné územně plánovací
dokumentaci (záměr je vymezen jak
v Územním plánu města Brna, tak v Územním
plánu Modřic). Na základě výše uvedeného
nelze tvrdit, že potřeba územní rezervy
RDS33 nebyla v územní studii prověřována.
Požadavky na prověření všech územních
rezerv pro záměry silniční dopravy jsou
obsaženy v kap. F, v bodu F.1.4.1 „DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA“, pod písm. a) „Silniční
doprava“ Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
U záměru RDS33 byla už prověřena v územní
studii jeho potřeba, v Aktualizaci č. 1 ZÚR
JMK budou prověřeny jeho parametry
a plošné nároky ve smyslu § 36 odst. 1
stavebního zákona.
Územní studie hodnotí hlukové podmínky,
ale vždy bez doprovodných protihlukových
opatření. Územní studie tedy nemůže
předjímat, že v části Modřic realizace záměru
RDS33 zhorší hlukové podmínky nad
zákonem stanovený limit. Případný návrh
opatření bude řešen v Aktualizaci č. 1 ZÚR
JMK.
Dle Zprávy o uplatňování ZÚR JMK bude při
Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK při prověřování
doporučených variant hledáno takové
výsledné řešení, které směřuje zejména
k optimalizaci dopravní účinnosti
a minimalizaci negativních vlivů na
obyvatelstvo, lidské zdraví a životní
prostředí. Je zřejmé, že požadavky na
uspořádání a využití území pro jednotlivé
záměry budou zohledňovat i řešení případné
hlukové zátěže.
Dle Zprávy o uplatňování ZÚR JMK, bodu
F.1.4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – a)
Silniční doprava územní studie prověřila
výhledové přeložení silnice III/15278
(tj. územní rezervu RDS33) zajišťující
propojení jižní části města Brna s širší
aglomerací jižně krajského města a plnící
funkci alternativního spojení k přetížené ulici
Vídeňská se závěrem vymezit v návrhové
části koridor pro obchvat Modřic. Z textu
požadavku je zřejmé, že projektant v návrhu
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude při
vymezování návrhového koridoru řešit
v podrobnosti ZÚR JMK i požadavky na
uspořádání a využití území.
Dle stavebního zákona, § 2 písm. 1 odst. h) je
plochou (koridorem) nadmístního, popřípadě
republikového, významu plocha (koridor),
která svým významem, rozsahem nebo
využitím ovlivní území více obcí, popřípadě

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
jsou uvedeny ve Výkrese současného
využiti území a jeho limitů. Nejedná se
o plochy lokálního významu, ale plochy
pro cca 15 000 obyvatel a 12 000
pracovních míst (informace z léta 2018).
Realizace těchto ploch bude znamenat
pro záměr RDS33 násobně větší zatížení,
než je kalkulováno nyní.

území více krajů. Silnice III/15278 svým
významem (jako propojení jižní části města
Brna s širší aglomerací jižně krajského města)
a využitím (silnice odvede dopravu mimo
zastavěná území obcí) naplňuje požadavky
kladené legislativou na plochy (koridory)
nadmístního významu bez ohledu na své
zařazení jako silnice III. třídy.

ÚS, druhá etapa, kapitola C.7.2.5, uvádí
záměr RDS33 ve výčtu nezbytných tras,
mající absolutní prioritu pro možnost
udržitelného rozvoje území, resp.
Udržení fungování města Brna
a aglomerace. Požadujeme jasné
vysvětlení, proč má tento záměr absolutní
prioritu.

Vyhodnocení připomínky MVDr. Luďka
Starého nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

Předložené výsledky druhé etapy nejsou
v souladu se zadáním studie. Cílem studie
bylo „vyhodnocení vlivu na lidské zdraví
zpracovat ve vztahu k počtu obyvatel
v územích zatížených nad stanovený
limit“. Výsledky hlukové a rozptylové
studie jsou ale vztaženy k zastavěnému
území. Jelikož realizace RDS33 zásadním
způsobem ovlivní hlukové poměry
v severní části města a dotkne se
významného počtu obyvatel.
Požadujeme, v souladu s cíli studie,
přepracovat výsledky ve vztahu k počtu
obyvatel v územích zatížených nad
stanovený limit.
Nesouhlasí se zněním kapitoly F.1.4.1
bod b) Zprávy o uplatňování ZÚR JMK,
a požaduje vypuštění odrážky "ÚS JMK
prověřila výhledové přeložení silnice
III/15278 (tj. územní rezervu RDS33)
zajišťující propojeni jižní části města Brna
s širší aglomerací jižně krajského města
a plnící funkci alternativního spojeni
k přetíženě ulici Vídeňská se závěrem
vymezit v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK
v návrhové části koridor pro obchvat
Modřic". Jsme přesvědčeni, že nutnost,
realizovatelnost a dopady záměru RDS33
na zdraví obyvatel nebyly v rámci studie
dostatečně prověřeny. Prověření se opírá
o direktivní stanovení nutnosti realizovat
záměr, detaily realizovatelnosti nebyly
uvedeny a vyhodnocení na zdraví
obyvatel Modřic spočívá v konstatování,
že „Všechny varianty jsou lepší než
nulový stav…; každá z variant nějakým
způsobem pomáhá zejména městu Brnu“.
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Poř. číslo
podání

Označení subjektu

O 398

Petrov

O 504

Strážnice

Název a adresa subjektu
Obec Petrov
Petrov č. 113, 696 65 PETROV
Město Strážnice
Nám. Svobody 503, 696 62 STRÁŽNICE
Úprava
Zprávy

Připomínka

Vypořádání připomínky

Zmocnění O:
Obec Petrov a Město Strážnice jako dotčené obce Jihomoravského kraje uplatnily v souladu s § 42 odst. 1
stavebního zákona k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující shodnou
připomínku:
Při prověřování územních rezerv RDS18
I/55 Petrov – Strážnice – Vnorovy,
přeložka s obchvaty sídel a RDS19 I/55
Vnorovy – Veselí nad Moravou, přeložka
s obchvaty sídel požadujeme zohlednit
stávající situaci s přípravou D55 (a to i
v návaznosti na postup prací v úsecích ve
Zlínském kraji) a fakt, že stávající
komunikace I/55 je provozována v režimu
časově omezeného povolení dle § 31
zákona č. 258/2000 Sb., a převést
koridory územních rezerv do návrhu.

ANO

Odůvodnění požadavku

01

Pro provoz na komunikaci I/55 ve
vybraných úsecích byla Krajskou
hygienickou stanicí Jihomoravského
kraje se sídlem v Brně vydána časově
omezená povolení podle § 31 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Prioritním opatřením ve vazbě na silnici
I/55 je realizace dálnice D55
s předpokladem, že dálkové přepravní
vztahy budou převedeny na D55 a silnice
I/55 převezme kromě regionálních
a lokálních dopravních vztahů funkci
doprovodné silnice k D55.
Jak vyplývá z odůvodnění ZÚR JMK, je
s ohledem na silně urbanizované území
generující bez ohledu na existenci D55
významné dopravní zatížení (zdrojová
a cílová doprava, místní doprava)
v celém úseku Petrov – Veselí nad
Moravou navržena územní rezerva pro
možné dílčí přeložky stávající silnice
s obchvaty obytných území, se
zachováním podmínek neomezeného
přístupu motorové dopravy s maximální
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Silnice I/55 představuje páteřní osu
urbanizovaného pásu Pomoraví. Po realizaci
dálnice D55 budou především dálkové
přepravní vztahy převedeny na D55 a silnice
I/55 převezme kromě regionálních
a lokálních dopravních vztahů funkci
doprovodné silnice k D55. Dle dopravního
modelu 2014 po zprovoznění D55 nedojde
na stávající silnici I/55 k navýšení intenzity
dopravy v úseku Petrov – Veselí nad
Moravou (v úseku Petrov – Strážnice 5,3 –
6,4 tis. voz. / 24 hod. v roce 2035, 7,9 – 8,6
tis. voz. / 24 hod. v roce 2013; v úseku
Strážnice – Veselí nad Moravou 3,8 – 4,4 tis.
voz. / 24 hod. v r. 2035, 6,6 – 7,0 tis. voz. /
24 hod. v roce 2013). S ohledem na
urychlení postupu prací na úsecích
navazujících na Zlínský kraj (kdy dle
informací ŘSD ČR by měla být zahájena
realizace stavby 5508 Staré Město –
Moravský Písek již v roce 2021),
přetrvávající nejasnosti kolem realizace
úseku D55 Bzenec-Přívoz – Rohatec
a skutečnost, že provozování silnice I/55
probíhá v režimu časově omezeného
povolení (ČOP) dle § 31 zákona č. 258/2000
Sb. (časově omezené povolení KHS JMK do
31.12.2025) se jeví jako reálný požadavek
na prověření územních rezerv pro obchvaty
jednotlivých sídel RDS18 I/55 a RDS19 I/55.
Z odůvodnění ČOP sice vyplývá, že zcela
zásadním (cílovým) opatřením je změna
systému dopravy v daném úseku, kdy
realizací dálnice D55 dojde ke stažení
veškeré transferní dopravy mimo stávající
průjezdní úseky komunikace I/55 sídelními
útvary. Nicméně do doby realizace celé
trasy D55 na území Jihomoravského kraje (i
s úsekem Bzenec-Přívoz – Rohatec) může
dojít k dočasnému výraznému navýšení
dopravy v určitých úsecích stávající silnice
I/55. Zejména z tohoto důvodu by měly být
prověřeny územní rezerv pro obchvaty

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
možností obsluhy přilehlého území
a sídel.

jednotlivých sídel RDS18 I/55 Petrov –
Strážnice – Vnorovy, přeložka s obchvaty
sídel a RDS19 I/55 Vnorovy – Veselí nad
Moravou, přeložka s obchvaty sídel.

Vzhledem k dlouhodobě známým
problémům s přípravou předmětné
komunikace D55 je účelné převedení
územních rezerv do návrhu a tím
minimalizovat časový horizont pro
případnou realizaci obchvatových
komunikací.

Do písm. a) v bodě F.1.4.1 Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK bude doplněn
následující požadavek:
- prověřit v návaznosti na zrychlený postup
prací na D55 v úsecích ve Zlínském kraji
územní rezervy RDS18 a RDS19.
Z vyhodnocení požadavku obce Petrov
a Města Strážnice vyplývá úprava Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

Poř. číslo
podání

Označení subjektu

Název a adresa subjektu

O 406

Podivín

Obec Podivín
Masarykovo náměstí 180/20, 691 45 PODIVÍN

O 434

Přítluky

Obec Přítluky
Obecní 11, 691 04 PŘÍTLUKY

O 444

Rakvice

Obec Rakvice
Náměstí 22, 691 03 RAKVICE

O 641

Zaječí

Obec Zaječí
Školní 401, 691 05 ZAJEČÍ
Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Město Podivín a obce Přítluky, Rakvice a Zaječí jako dotčené obce Jihomoravského kraje uplatnily v souladu s
§ 42 odst. 1 stavebního zákona k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Město Podivín a obce Přítluky,
Rakvice a Zaječí tímto uplatňují
připomínku k Návrhu Zprávy
o uplatňování Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje podle § 42 odst.
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavební řádu (stavebního
zákona), ve znění pozdějších předpisů,
a to ke kapitole F.1.4.2 Technická
infrastruktura.
01

Požadujeme zpřesnit plochu pro
protipovodňová opatření POT06 Poldr
Přítluky na základě „Studie
proveditelností přírodě blízkých PPO
v povodí Dyje a Kyjovky“ (Povodí
Moravy s.p.), s ohledem na
minimalizaci vlivů na obytnou funkci,
zastavitelné plochy a zohlednit výškové
uspořádání území.

NE

Správní území města Podivín a obcí Přítluky,
Rakvice a Zaječí jsou dotčena plochou pro POT06
Poldr Přítluky a plochou pro POP04 Opatření
společná na vodních tocích Dyje a Kyjovka.
Záměry protipovodňových opatření (včetně POT06
a POP04) jsou stabilizovány v ZÚR JMK
v podrobnosti příslušející úrovni zásad územního
rozvoje. ZÚR JMK v bodě (258) stanovily v úkolech
pro územního plánování pod písm. a), cituji:
„Zpřesnit a vymezit plochy protipovodňových
opatření v součinnosti se správci vodních toků,
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na
minimalizaci vlivů na obytnou funkci a minimalizaci
střetů s limity využití území…“
Předmětná připomínka směřuje do územně
plánovací činnosti obcí, neboť § 43 odst. 3
stavebního zákona stanoví, že územní plán
v souvislostech a podrobnostech území obce
zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování
v souladu se zásadami územního rozvoje.
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Město Podivín a obec Přítluky dále
požadují zpřesnit plochu POP04
Opatření společná na vodních tocích
Dyje a Kyjovka pro protipovodňová
opatření s ohledem na minimalizaci
vlivů na obytnou funkci, zastavitelné
plochy.

Poř. číslo
podání
O 484

Požadavky města Podivín a obcí Přítluky, Rakvice
a Zaječí jsou mimo podrobnost ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínky města Podivín a obcí
Přítluky, Rakvice a Zaječí nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Označení subjektu

Název a adresa subjektu
Obec Skryje
Skryje 38, 594 55 DOLNÍ LOUČKY

Skryje

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Obec Skryje jako dotčená obec Jihomoravského kraje uplatnila v souladu s § 42 odst. 1 stavebního zákona
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
POT02 Poldr Skryje na vodním toku Loučka

NE

Vymezení plochy „POT02 Poldr Skryje na vodním
toku Loučka" zasahuje do části údolí řeky Loučky
(katastrální území Skryje 643424), které má
přirozený charakter, hodnotný jak
z přírodovědného, tak z estetického hlediska.
Říční niva s trvalými travními porosty umožňuje
přirozený rozliv při povodňových stavech
a ukládají se na nich případně i ledové kry při
jarním tání.

01

Stavba poldru by kromě narušení velmi cenného
malebného rázu údolí mohla buď přímo nebo
i nepřímo negativně ovlivnit i cenný biotop T5.5
trávníků písčin a mělkých půd. Jedná se sice
o druhově poměrně chudý biotop, ale jeho
význam v širší oblasti Tišnovska spočívá v jeho
ojedinělosti (Halas et al. 2012). Zkoumané
trávníky písčin a mělkých půd se vyvinuly na
tělese štěrkopísčitého proluviálního kuželu
Hadůvky v levobřeží řeky Loučky, která je
pravostranným přítokem Svratky. Tento typ
psamofilní vegetace na kyselých písčinách se
vyskytuje v České republice především
v nížinných polohách v Polabí, na Třeboňsku a
v oblasti Dúbravy (Chytrý et al. 2010), proto je
jeho ojedinělý výskyt u Skryjí hodný pozornosti.
Fytogeograficky pozoruhodný je na zkoumané
lokalitě výskyt paličkovce šedavého
{Corynephorus canescens), který roste výhradně
na souvislých písčitých podkladech, nejblíže na
vátých píscích na Hodonínsku a v Polabí
a z Českomoravské vrchoviny není z jiných míst
uváděn. Ještě ve 30. letech 20. století rostl
paličkovec šedavý i na nivních pastvinách na
sousedním katastru Újezdu u Tišnova (Šmarda
1930). Jen díky přítomnosti balvanů v tělese
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Správní území obce Skryje je dotčeno
plochou pro POT02 Poldr Skryje. Poldr
Skryje je jedním z celé řady
navržených protipovodňových
opatření.
Záměry protipovodňových opatření
(včetně POT06) jsou stabilizovány
v ZÚR JMK v podrobnosti příslušející
úrovni zásad územního rozvoje.
K předmětné lokalitě existují dva
veřejné zájmy, zájem
vodohospodářský a zájem ochrany
přírody. Účelem ZÚR JMK není
prokazovat, který veřejný zájem bude
převažující.
V dotčeném území nedošlo od nabytí
účinnosti ZÚR JMK ke změnám, které
by si vyžádaly přehodnocení záměru.
Záměr je i nadále sledován, ze strany
dotčeného orgánu ani oprávněného
investora nebyl uplatněn požadavek
na jeho vypuštění ze ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínky obce Skryje
nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
proluviálního kuželu nebyla jeho poslední
lokalita na Českomoravské vrchovině nikdy
rozorána. V současnosti probíhá příprava
k vyhlášení lokality za významný krajinný prvek.
Současně je řeka Loučka biotopem zranitelné
vranky obecné (Cottus gobio) a evidovanou
Evropsky významnou lokalitou CZ0623324 Bobrůvka.
K uvedenému sděluji, že obec Skryje usiluje
o udržení krajinného rázu i ochraně území v k.ú.
Skryje s vědomím významnosti a výjimečnosti
lokality. O vzhled území pečuje všemi
dostupnými prostředky. Dlouholetou marnou
snahou obce je přesvědčit i správce toku
Bobrůvka o nezpochybnitelném významu oprav
a údržby silně poškozených jezů, které tvořily
součást náhonů k několika mlýnům i koryta řeky.
Na katastru obce se jedná celkem o 3 jezy, které
ovlivňovaly spád i rozliv vodního toku a byly již i
v dávné minulosti významným protipovodňovým
prvkem na území naší obce.
Přílohy:
- Odkazy na webové stránky
- Odkazy na odbornou literaturu
- Podklady k vyhlášení lokality za významný
krajinný prvek

Poř. číslo
podání

Označení subjektu

O 536

Název a adresa subjektu
Město Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 ŠLAPANICE

Šlapanice

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Město Šlapanice jako dotčená obec Jihomoravského kraje uplatnilo v souladu s § 42 odst. 1 stavebního zákona
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Město Šlapanice uplatňuje následující připomínky k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK zveřejněné
v oznámení KrÚ JMK čj. JK 2875/2019, doručené dne 16. 1. 2019, schválené radou města Šlapanice na
16. jednání dne 6. 2. 2019

01

1. Preferujeme variantní západní úsek
komunikace II/430 (DS70-A) jako obchvat
MČ Brna-Slatiny a napojení Šlapanic na
D1 ve směru na Prahu. Požadujeme toto
řešení dále sledovat a vymezit
v aktualizaci ZÚR JMK.

NE

Odůvodnění:
Vedení celého nového úseku komunikace
II/430 západně od dálnice D1 vytváří
souběžnou komunikaci s dálnicí D1
a jednotnou linii v porovnání s částečně
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Připomínce města Šlapanice je vyhověno,
protože požadavek na prověření územních
rezerv podle Územní studie nadřazené
dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3
metropolitní rozvojové oblasti Brno (dále
územní studie), včetně požadavku prověřit
územní rezervu RDS35 (tj. vypustit koridor
územní rezervy RDS35 a vymezit v návrhové
části řešení prostoru Slatiny, Šlapanic a Tuřan
dle výstupů z územní studie) je obsažen pod
písm. a) v bodě F.1.4.1 kap. F Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
východní variantou (J-1, DS70-B) jenž
v případě jízdy dále na Slatinu, případně na
D1, dvakrát dálnici kříží. Nový úsek bude
pro řidiče nejen v případě mimo-řádných
událostí na D1 v mapě „čitelnější"
a „přitažlivější" při plánování trasy než
alternativní směr křížící dálnici D1. Ze
stejných důvodů je „západní" varianta
vhodnější i pro dopravu vedenou ve směru
od Líšně. Jakékoliv oddálení nové
komunikace od MČ Brna-Slatiny může vést
k jejímu nevyužívání a preferování stávající
trasy přes MČ.

Vyhodnocení připomínky města Šlapanice
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK.

Prodloužení obchvatu Slatiny až k MÚK
Slatina západně od D1 bude mít pozitivní
dopad na situaci v obytných ulicích Slatiny
a na plynulost MHD. Aby však byl tento
obchvat atraktivní alternativou k průjezdu
obytnou částí Slatiny, měl by být co možná
nejblíže ke stávajícím ulicím Tuřanka –
Matlachova – Krejčího – Bedřichovická.
Oddálení přeložky za dálnici D1 sníží její
atraktivitu pro směr Líšeň – průmyslová zóna
Černovická terasa. Tato doprava bude nadále
zatěžovat obytné ulice Slatiny se všemi
negativními důsledky – hluk, prach, exhalace,
kongesce a v neposlední řadě zpožďování
meziměstských trolejbusů Brno –
Šlapanice a další vnitrobrněnské MHD.
2. Napojení Šlapanic na D1 ve směru na
Ostravu: preferujeme zachování
stávajících MÚK Brno-východ a MÚK
Holubice a výstavbu plnohodnotné
vše-směrné MÚK Rohlenka.
Požadujeme toto řešení dále sledovat
a vymezit v aktualizaci ZÚR JMK.

NE

Odůvodnění:

02

Při porovnání variant J-4 (DS56-B) MÚK
Rohlenka a J-5 (DS56-A) MÚK Tvarožná
a MÚK Holubice upřednostňujeme MÚK
Rohlenka, jenž se nachází přibližně
v polovině vzdálenosti mezi MÚK Brnovýchod a MÚK Holubice čímž zatraktivňuje
využívání dálnice D1.
Výše uvedené řešení významně zkvalitní
obsluhu území při minimálních nákladech
a zásazích do urbanizovaného
i nezastavěného území, současně nedojde
k přerušení zaužívaných vazeb v území.
Odpojením Rohlenky od dálnice přijdou
obce Tvarožná, Jiříkovice a Blažovice
o možnost jejího využívání a lze tak
předpokládat zvýšenou dopravu na stávající
komunikaci II/430, případně v samotných
Šlapanicích. MÚK Rohlenka s dvojicí
okružních křižovatek již svým stavebním
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Připomínce města Šlapanice je vyhověno,
územní studie, prověřila rozšíření
a zkapacitnění dálnice D1 (tj. územní rezervy
RDS05) v území jihovýchodně od města Brna,
prověřila rozmístění MÚK s cílem
optimalizace připojení silniční sítě nižší
kategorie na D1 se závěrem vymezit
v návrhové části koridor pro rozšíření D1.
Požadavek je obsažen pod písm. a) v bodě
F.1.4.1 kap. F Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínky města Šlapanice
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
uspořádáním zpomaluje dopravu na stávající
II/430 (v současnosti je snížení provedeno
svislým dopravním značením).
Z důvodu umístění východního napojení na
D1 v prostoru Slavkovského bojiště,
navržená MÚK Rohlenka vykazuje menší
vizuální zásah do krajiny, kdy většina MÚK
Rohlenka leží výškově na terénu
v porovnání s MÚK Tvarožná a MÚK
Holubice se svými několika nadjezdy.
Obdobně lze hodnotit i plošný zásah do
prostoru Slavkovského bojiště.
3. Obchvat Šlapanic

03

NE

Město Šlapanice preferuje vedení
západního obchvatu od výjezdu na
Kobylnice souběžně s plánovanou
železniční tratí Brno – Přerov a její
napojení na brněnskou ul. Řípskou,
případně její další pokračování do prostoru
MÚK Černovická terasa.

Připomínce města Šlapanice je vyhověno,
protože požadavek na prověření územních
rezerv podle územní studie, včetně
požadavku vypustit koridor územní rezervy
RDS35 a vymezit v návrhové části řešení
prostoru Slatiny, Šlapanic a Tuřan dle výstupů
z územní studie, je obsažen pod písm. a)
v bodě F.1.4.1 kap. F Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínky města Šlapanice
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK.

4. Vypuštění záměru Jihovýchod-ní
tangenty: nesouhlasíme
s uvažovaným prodloužením II/152
končící u Kobylnic a požadujeme
vypuštění územní rezervy RDS32 ze ZÚR
JMK.

04

ANO

Město Šlapanice souhlasí s v územní studii
navrhovaným vypuštěním záměru
Jihovýchodní tangenty (JVT) a požaduje dále
záměr výstavby JVT nesledovat a vypustit jej
zcela (tj. vč. územní rezervy RDS32) ze ZÚR
JMK. Město Šlapanice nesouhlasí se
souvisejícím záměrem DS78 jako
pokračování MUK Tuřany na Kobylnice
a požaduje jej z aktualizace ZUR JMK
vypustit a dále záměr nesledovat.
Odůvodnění:
Tento záměr nemá dopravní opodstatnění,
měl by pouze minimální pozitivní dopady
na snížení intenzit dopravy na stávajících
komunikacích procházejících intravilány,
naopak by do území přivedl indukovanou
dopravu, která by tudy jinak nejela – JVT by
se stala atraktivní nezpoplatněnou
alternativou k D1 a D2. Tento úsek JVT je
nevhodný i z hlediska ochrany krajinného
rázu v oblasti Slavkovského bojiště.
Z výše uvedených důvodů navrhujeme
upustit od záměru
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Územní rezerva RDS32 Tuřany – Kobylnice,
prodloužení II/152 byla prověřena v rámci
Územní studie nadřazené dálniční a silniční
sítě v jádrovém území OB3 metropolitní
rozvojové oblasti Brno (dále územní studie),
není součástí doporučených variant D3, S1
a S10 (poučená). KrÚ JMK, odbor dopravy,
jako dotčený orgán pro řešení dopravy na
silnicích II. a III. třídy uplatnil vůči Zprávě
o uplatňování ZÚR JMK připomínku, ve které
z hlediska řešení silnic II. a III. tř. v prostoru
jihozápadně a jihovýchodně Brna požaduje,
aby řešení silnic II. a III. tř. bylo prověřeno při
Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK samostatně či
invariantně. Pořizovatel tento požadavek
akceptuje, v rámci zpracování návrhu
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude potřeba
územní rezervy RDS32 prověřena.
V písm. a) v bodě F.1.4.1 Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK bude požadavek
u RDS32 upraven následovně:
-

ÚS JMK prověřila výhledové prodloužení
silnice II/152 (tj. územní rezervu RDS32)
v navrhované MÚK se silnicí II/380 jižně
Tuřan a končící na silnici II/417
u Kobylnic s návazností na územní
rezervu obchvatu Šlapanic. Prověřit
potřebnost územní rezervy pro
prodloužení silnice II/152.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Z vyhodnocení připomínky města Šlapanice
vyplývá úprava Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK.
K jednotlivým variantám doporučeným
k prověření v Aktualizaci č. 1 ZUR JMK:

NE

Varianta D.3: město Šlapanice souhlasí
s touto variantou za předpokladu vedení
obchvatu Slatiny po západní straně dálnice
D1 (tedy záměr DS70-A) z výše uvedených
důvodů.
05

Varianta S.1: Město Šlapanice u této
varianty souhlasí s trasováním obchvatu
Slatiny západně od dálnice D1 (tedy záměr
DS70-A), nesouhlasíme s MÚK Tvarožná
z výše uvedených důvodů – výrazné zásahy
do krajiny, preferujeme dostavbu MÚK
Rohlenka dle varianty D.3.

Dle Zprávy o uplatňování ZÚR JMK, bodu
F.1.4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – a)
Silniční doprava budou prověřeny územní
rezervy pro řešení dopravní infrastruktury
podle ÚS v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK. ÚS
doporučila dále sledovat varianty D.3, S.1
a S.10 (poučená). Tyto varianty budou
v návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK prověřeny
a na základě vyhodnocení variant a výsledků
projednání bude vybrána nejvhodnější
varianta, nelze předjímat výsledky výběru.
Vyhodnocení připomínky města Šlapanice
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK.

Varianta S.10 Poučená: uplatňujeme
stejné připomínky viz výše.

Poř. číslo
podání
O 564

Označení subjektu

Název a adresa subjektu
Obec Tvarožná
Tvarožná 40, 664 05 TVAROŽNÁ

Tvarožná

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Obec Tvarožná jako dotčená obec Jihomoravského kraje uplatnila v souladu s § 42 odst. 1 stavebního zákona
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:

01

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu jako příslušný orgán
územního plánování pořídil dle ustanovení § 42 odst.
1 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatňování
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
v období 10/2016-12/2018 a zaslal jej dne 16.1.2019
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, dotčeným
orgánům, sousedním krajům, dotčeným obcím,
příslušnému orgánu ochrany přírody a Ministerstvu
životního prostředí ČR. Dotčené obce mohou do 30
dnů od obdržení návrhu této Zprávy uplatnit
u pořizovatele připomínky.
V souladu se zákonnými předpisy podáváme tímto
připomínku k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje v období
10/2016-12/2018, která vychází ze zpracované
Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě
v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti
Brno (dále jen „Územní studie“ nebo „ÚS“).
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NE

Územní studie, která má sloužit jako
odborný podklad pro následnou
aktualizaci ZÚR JMK, prověřovala
v územním detailu potřebnost
a realizovatelnost vybraných záměrů
navrhované koncepce silniční
dopravy na území Jihomoravského
kraje. Dle Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK bude při Aktualizaci č. 1 ZÚR
JMK při prověřování doporučených
variant hledáno takové výsledné
řešení, které směřuje zejména
k optimalizaci dopravní účinnosti
a minimalizaci negativních vlivů na
obyvatelstvo, lidské zdraví a životní
prostředí.
Požadavek na prověření územních
rezerv podle územní studie je
obsažen pod písm. a) v bodě F.1.4.1
kap. F Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK. ÚS prověřila rozšíření

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Územní studie doporučuje Jihomoravskému kraji jako
nejvýhodnější dopravní řešení varianty D.3 a S.1. A
dále variantu S.10 vycházející z varianty D.3.
Naše připomínka se týká situování a návrhu
mimoúrovňových dálničních křižovatek (MÚK) na
katastru obce Tvarožná, které jsou v Územní studii
označeny jako MÚK Rohlenka a MÚK Tvarožná.
Varianta S.1 preferuje MÚK Tvarožná, zatímco
varianta D.3 a S.10 preferují MÚK Rohlenka.
Obec Tvarožná upřednostňuje jako výhodnější řešení
MÚK Tvarožná, a to z těchto důvodů:
a) Ve schváleném a platném územním plánu obce
Tvarožná (změna ÚPO Tvarožná č. 2 z r. 2011) je
uvažováno s umístěním dálniční křižovatky v km
209,7 dálnice D1, tedy v prostoru Územní studií
navržené MÚK Tvarožná a s propojením této
dálniční křižovatky na silnici II/430.
b) Z křižovatky (kruhového objezdu) na silnici II/430
je dále navržena, a to jak v ÚS tak v ÚPO Tvarožná,
nová silniční komunikace ve směru Sivice
a Pozořice, která zároveň řeší napojení
průmyslových zón Sivice, Pozořice mimo zastavěné
území jakékoliv obce. Napojení těchto
průmyslových zón by tedy bylo zajištěno přímo
sjezdem z D1 (MÚK Tvarožná), nikoliv průtahem
přes obec Tvarožná, jak tomu je nyní a jak by tomu
bylo i v případě MÚK Rohlenka.
V ÚPO Tvarožná – Změna č. 2 je tato nová silniční
komunikace uvažována jako náhrada (přeložka)
stávající silnice II/383.
c) Toto řešení by zároveň zajistilo i obchvat obce
Tvarožná, přes kterou projíždějí, a při realizaci
MÚK Rohlenka by dále projížděla, vozidla z obcí
Sivice, Pozořice, Viničně Šumice, Kovalovice
a Hostěnice (celkem 6 tisíc obyvatel) při sjezdu
a nájezdu na dálnici D1 a na silnici II/430.
d) V obci Tvarožná je silniční průtah (III/3839)
veden v délce 1,5 km těsnou bytnou zástavbou
s několika nepřehlednými úseky. Ve čtyřech
místech je na hlavní silnici (průtahu) osazeno
dopravní zrcadlo.
Kritické místo v obci má šířku vozovky jen 5,5 m
s jednostranným, ale značně frekventovaným
chodníkem šířky pouze 0,8m. Více zde stísněná
zástavba neumožňuje.
V blízkosti tohoto místa se nacházejí málo
přehledné křižovatky silnice III/3839 s místními
komunikacemi.
e) Dálniční křižovatka MÚK Tvarožná vytvoří se
stávající nevyhovující dálniční křižovatkou
u Holubic (není zde možný sjezd z D1 na II/430 ze
směru Brno-Ostrava) jeden celek a současně
zajistí nejen propojení s důležitou dopravní
tepnou I/50 (Slavkov u Brna – Uherské Hradiště
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a zkapacitnění dálnice D1 v území
jihovýchodně od města Brna,
prověřila rozmístění MÚK s cílem
optimalizace připojení silniční sítě
nižší kategorie na D1 se závěrem
vymezit v návrhové části koridor
pro rozšíření D1 včetně rozmístění
MÚK. Doporučené varianty D3, S1
a S10 (poučená) budou v návrhu
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK prověřeny
a na základě jejich vyhodnocení
a výsledků projednání bude vybrána
nejvhodnější varianta, ve Zprávě
o uplatňování ZÚR JMK nelze
předjímat výsledky výběru.
Vyhodnocení připomínky obce
Tvarožná nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
– Trenčín), ale i se silnicí II/430 (Brno – Vyškov).
Nebudou tedy nutné dvě dálniční křižovatky
MÚK Rohlenka a MÚK Holubice vzdálené pouze
3 km od sebe.
f) V Územní studii navrhované řešení MÚK
Rohlenka přibližuje přičleněnými kruhovými
objezdy dopravu blíže k obci (na horizont nad
obcí), což by mělo za následek zvýšení hlučnosti
v obci. Zároveň přibližuje dopravu k přírodní
památce Santon a v rámci památkové zóny
Slavkovské bojiště také do míst, kde každoročně
probíhají vzpomínkové akce na bitvu u Slavkova.
Toto řešení rovněž koliduje i s nadregionálním
biokoridorem, který je v platném územním
plánu v tomto místě navržen.
Vzhledem k výše uvedenému požadujeme, aby v další
fázi aktualizace Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje bylo z hlediska řešení
dopravní a silniční sítě uvažováno na katastru obce
Tvarožná s dálniční křižovatkou MÚK Tvarožná,
nikoliv MUK Rohlenka.

Poř. číslo
podání
O 576

Označení subjektu
Újezd u Brna

Připomínka

Název a adresa subjektu
Město Újezd u Brna
Komenského 107, 664 53 ÚJEZD U BRNA
Úprava
Zprávy

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Město Újezd u Brna jako dotčená obec Jihomoravského kraje uplatnilo v souladu s § 42 odst. 1 stavebního
zákona k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
tímto podáváme připomínku
k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje Jihomoravského
kraje v období 10/2016-12/2018
týkající se požadavku Města Újezd
u Brna na aktualizaci Zásad
územního rozvoje Jihomoravského
kraje (dále též „ZÚR JMK“).
01

Žádáme, aby byly ZÚR JMK
aktualizovány v části vymezení
POP01, kdy město požaduje
vypuštění tohoto opatření s tím, že
bude řešeno ve Změně č. 1
územního plánu Újezd u Brna.
Důvodem jsou pochybnosti města
o způsobu vymezení tohoto
opatření.

NE

Požadavek na vypuštění plochy POP01 Opatření na
vodním toku Litava pro protipovodňová opatření na
území města Újezd u Brna nelze akceptovat. Plocha
POP01 je v ZÚR JMK vymezena podél vodního toku
Litava od Slavkova u Brna až po ústí do Svratky
v Židlochovicích. Vypuštění části plochy (na jednom
úseku vodního toku) je nesystémové a z hlediska
zachování celkové koncepce protipovodňových
opatření nepřípustné. V připomínce jsou uvedeny
pochybnosti o způsobu vymezení plochy. Plocha
POP01 byla v ZÚR JMK vymezena na základě
aktuálního podkladu předaného od správce toku.
Změna č. 1 ÚP Újezd u Brna může protipovodňovou
ochranu upřesnit. Řešení pak bude posouzeno
v rámci projednání návrhu změny č. 1 ÚP Újezd
u Brna, a to zejména správcem toku a příslušným
vodohospodářským orgánem.
Vyhodnocení připomínky města Újezd u Brna
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK

Poř. číslo
podání
O 578

Označení subjektu

Název a adresa subjektu
Obec Újezd u Rosic
Újezd u Rosic 111, 664 84 ÚJEZD U ROSIC

Újezd u Rosic

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Obec Újezd u Rosic jako dotčená obec Jihomoravského kraje uplatnila v souladu s § 42 odst. 1 stavebního
zákona k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Na základě Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje („ZÚR JMK"), Zprávy
o uplatňování zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje v období 10/201612/2018 a v návaznosti na plánovanou
Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje Vás prosím
o vyjádření k realizaci záměru: Trasa TE30
VVTL – plynovod DN 700 PN 63 Kralice nad
Oslavou – Bezměrov.

NE

Vedení zmíněné trasy plynovodu je
plánováno dle dostupných zdrojů v těsné
blízkosti obce (severní a severozápadní
směr), na hranici intravilánu obce. Realizací
této stavby by byla obec velmi omezena
v jejím dalším rozvoji. Z tohoto ohledu bych
Vás chtěl požádat o několik informací
týkajících se realizace této stavby:

01

1) V žádném dokumentu jsem nebyl
schopen dohledat přesné zaměření
vedení plynovodního potrubí. Veškeré
dokumenty, které jsou veřejně
dostupné, jsou pouze s orientačním
zákresem. Prosím o zaslání co možná
nejpřesnějšího zaměření plánovaného
plynovodní potrubí v k.ú. Újezd u Rosic
a jeho nejbližším okolí.
2) V dostupných materiálech je šířka
vedení zmíněného plynovodního
potrubí 400 m (koridor), nicméně
ovšem opět bez přesného zaměření
vedení plynovodu. Na základě této
skutečnosti se ptám, zda je možno ve
zmíněném koridoru toto plynovodní
potrubí dále posouvat. V případě že
ano, poté žádám, aby vedení
plynovodního potrubí bylo uloženo v co
možná největší vzdálenosti od obce tak,
aby mělo nejméně omezující vliv na
rozvoj obce.
3) Prosím o informaci, zdali bude výše
uvedená trasa plynovodu realizována,
případně za jakou dobu.
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Dle ZÚR JMK je území obce Újezd u Rosic
dotčeno záměrem označeným jako TEP05 –
VTL plynovod Kralice – Bezměrov, úsek
severně od Brna. Tímto koridorem ZÚR JMK
zpřesňují koridor technické infrastruktury
vymezený v Politice územního rozvoje ČR
(PÚR ČR) P10 – koridor pro plynovod
přepravní soustavy vedoucí z okolí obce
Kralice nad Oslavou v kraji Vysočina k obci
Bezměrov ve Zlínském kraji. Důvodem pro
jeho vymezení bylo zabezpečení koridoru pro
posílení vnitrostátní trasy pro přepravu plynu
procházející územím více krajů. PÚR ČR je pro
pořizování ZÚR JMK závazná, záměr tedy není
možné ze ZÚR JMK vypustit.
Záměr je nadále sledován také ze strany
oprávněného investora – správce přenosové
sítě – NET4GAS, s. r. o., který jako jediný
může poskytnout upřesňující informace
k realizaci záměru, o které obec žádá,
popřípadě podrobnější dokumentaci (pokud
taková existuje).
Do doby zpřesnění územních nároků
podrobnějšími dokumentacemi vymezují ZÚR
JMK pro záměr TEP05 koridor šířky 320 m.
Šíře koridoru zohledňuje šířku
bezpečnostního pásma plynovodu a možnost
variabilního průchodu územím. Koridor je
v ZÚR JMK územně koordinován s Krajem
Vysočina.
Obec je dle ust. § 54 odst. 6 stavebního
zákona povinna uvést svůj územní plán do
souladu se ZÚR JMK. Pro tento postup (popř.,
pro pořízení nového územního plánu) platí
požadavky na uspořádání a využití území
a úkoly pro územní plánování stanovené
v bodě (218) ZÚR JMK. Ty mj. ukládají
„Zpřesnit a vymezit koridor v součinnosti se
správci sítí s ohledem na minimalizaci
negativních vlivů na obytnou a rekreační
funkci území, přírodní hodnoty, rozsah záboru
PUPFL, krajinný ráz a minimalizaci střetů
s limity využití území …“.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
V návaznosti na výše uvedené si Vás
dovoluji informovat, že zastupitelstvo
obce Újezd u Rosic s realizací stavby VVTL
plynovodu DN 700 PN 63 Kralice nad
Oslavou – Bezměrov nesouhlasí, neboť
realizací zmíněné stavby bude výrazně
omezen rozvoj obce v severním až
severozápadním směru. Toto je
dokumentováno v Usnesení zastupitelstva
obce č. 06.4./17.1.2019.

Poř. číslo
podání

Označení subjektu

O 604

Lze tedy předpokládat, koridor pro vedení
plynovodu bude možné při jeho vymezování
v územním plánu obce Újezd u Rosic zpřesnit
co do šířky i situování (v rámci koridoru
vymezeného ZÚR JMK) tak, aby byly v rámci
možností zohledněny také zájmy z hlediska
rozvoje obce.
Vyhodnocení připomínky obce Újezd u Rosic
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK.

Název a adresa subjektu
Město Velké Pavlovice
Náměstí 9. Května 40, 691 06 VELKÉ PAVLOVICE

Velké Pavlovice

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Město Velké Pavlovice jako dotčená obec Jihomoravského kraje uplatnilo v souladu s § 42 odst. 1 stavebního
zákona k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016–12/2018 následující:
Dobrý den,

NE

dne 16.1.2019 bylo městu Velké Pavlovice
doručeno Oznámení o projednání návrhu
Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje v období 10/2016–
12/2018.

01

Prostudováním výkresu ploch a koridorů
nadmístního významu, včetně územního
systému ekologické stability bylo zjištěno, že je
v katastru města Velké Pavlovice plánován
koridor pro vedení el. energie. Tento koridor
dle našeho názoru zasahuje do vzletové
a přistávací plochy letiště, které je
provozováno místní leteckým klubem. (V ÚP
města Velké Pavlovice je plocha označena jako
ZT 124). S ohledem na rozlišení výkresu, není
možné křížení zcela jistě určit.
Žádáme Vás o prověření této informace a
v případě, že by koridor do vzletové
a přistávací plochy letiště zasahoval (nebo byl
v jeho těsné blízkosti) požadujeme změnu
trasy koridoru pro vedení el. energie.
Přílohy viz další strana

Prověřením bylo zjištěno následující:
1. V Územním plánu (ÚP) z roku 2013
v kapitole I.D.6 „Ostatní doprava“ byla
dráha letiště pro zatravnění vymezena
plochou ZT 124. Změnou č. 1 ÚP (z roku
2018) bylo území letiště zahrnuto do
zastavěného
území
a stabilizované
funkční plochy DL „plocha letecké
dopravy“ a dráha letiště byla zahrnuta do
stávajícího využití ZT – trvalý travní
porost.
2. ZÚR JMK na správním území města Velké
Pavlovice žádný koridor pro el. vedení
nevymezily. Na území města Velké
Pavlovice byl jako záměr technické
infrastruktury v ZÚR JMK vymezen toliko
koridor pro záměr TEP08 VTL plynovod
Brumovice – Trkmanský dvůr. Tento
koridor je v ZÚR JMK vymezen zcela mimo
plochu ZT.
Na základě žádosti pořizovatele město Velké
Pavlovice
potvrdilo,
že
předmětná
připomínka se týká koridoru pro záměr
TEP08 a plochy ZT. Z výše uvedených zjištění
vyplývá, že se nejedná o střet.
Vyhodnocení připomínky města Velké
Pavlovice nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
ÚP města Velké Pavlovice

Příloha

Poř. číslo
podání
O 629

Označení subjektu

Název a adresa subjektu
Obec Vranovská Ves
Vranovská Ves 111, 671 51 VRANOVSKÁ VES

Vranovská Ves

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Obec Vranovská Ves jako dotčená obec Jihomoravského kraje uplatnila v souladu s § 42 odst. 1 stavebního
zákona k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:

01

Obec Vranovská Ves uplatňuje v souladu
s ustanovením §42 odst.1 zákona č. 183/20016 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění připomínku k Návrhu
zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje (ZÚR). Ve své připomínce
požadujeme prověření návrhových ploch
a koridorů pro prvky ÚSES vymezených v ZÚR na

ANO
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Správní území obce Vranovská Ves je
dotčeno plochou pro nadregionální
biocentrum NRBC 29 Jankovec
a koridorem pro nadregionální
biokoridor K165MH.
Záměry biocentra NRBC 29 Jankovec
a biokoridoru K165MH jsou součástí
koncepčního řešení nadregionálních

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
území obce Vranovská Ves v návaznosti na
sousední obec Olbramkostel. Konkrétně plochu pro
nadregionální biokoridor K 165 MH. Dále požaduje
prověření křížení prvků ÚSES s koridorem pro
přeložku silnice 1/38.
Odůvodnění
Obec Vranovská Ves v současné době pořizuje
územní plán pro svoji obec. Při projednání návrhu
zadání a následně při projednání návrhu podle §50
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, (stavební zákon), v platném
znění (dle též SZ), byly uplatněny následující
požadavky dotčeného orgánu na úseku ochrany
přírody a krajiny:
Návrh zadání ÚP Vranovská Ves
Požadavek KÚ JMK – OŽP – ze dne 27.11.2017
orgán ochrany přírody uplatňuje tyto požadavky:
Zajištění územního zabezpečení funkčnosti prvků
ÚSES, a to nadregionálního biokoridoru K 165 MH.
Jedná se především o krátký úsek mezi lesními
celky s křížením silnice 1/38. Orgán ochrany přírody
upozorňuje na skutečnost, že tímto úsekem
prochází dle podkladů Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR dálkový migrační koridor pro velké
savce. Průchodnost krajiny je v tomto místě
výrazně omezena. Při vymezování ploch pro ÚSES
by bylo '{hodné pamatovat na tuto skutečnost
a trasy v dotčeném úseku sjednotit.
Řešení požadavku v Návrhu ÚP (pro společné
jednání podle §50 SZ):
Návrh ÚP (Ing. arch. Poláček - 2018)
Územní plán vymezuje lokální biocentrum LBC 02
Rezerva a nadregionální biokoridor jako součást
dálkového migračního koridoru, zajišťujícího
v území průchodnost krajiny pro velké savce.
V místě křížení těchto prvků ÚSES s koridorem pro
přeložku silnice 1/38 bude nutné vyprojektovat
dostatečně velké přemostění nivy.
Plán ÚSES – příloha odůvodnění ÚP (Ing. Lacina –
2018)
Pro řešené území je v současné době platná
územně plánovací dokumentace vydaná krajem –
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
(dále jen „ZÚR JMK). Tato dokumentace vymezila
v řešeném území samostatné plochy pro územní
systém ekologické stability na nadregionální
úrovni. Do řešeného území od východu zasahuje
nadregionální biocentrum NRBC 29 Jankovec, z nějž
vede nadregionální biokoridor K 165MH s cílovými
mezofilními hájovými společenstvy, který spojuje
NRBC 29 Jankovec a NRBC 28 Údolí Dyje. Vymezení
NRBC Jankovec se v detailech liší od ZÚR JMK. To je
způsobeno zpřesněním hranice v podrobnějším
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a regionálních skladebných prvků
územního systému ekologické
stability (ÚSES) zakotveného
a stabilizovaného v ZÚR JMK.
Odpovídá koncepčnímu řešení dle
Plánu ÚSES Jihomoravského kraje.
Požadavku prověřit vedení
nadregionálního biokoridoru K 165MH
bude vyhověno. Na konec bodu
B.1.4.3 bude (na základě upřesňování
ÚSES v územních plánech) doplněna
potřeba optimalizovat vymezení
nadregionálního biokoridoru
K 165MH:
- koridoru pro nadregionální
biokoridor K 165MH ve vazbě na
vedení migračního koridoru pro
velké savce na území obcí
Vranovská Ves a Olbramkostel
Na konec bodu F.1.4.3 bude doplněn
požadavek:
- koridoru pro nadregionální
biokoridor K 165MH na území obcí
Vranovská ves a Olbramkostel
Ke druhému požadavku „prověřit
křížení prvků ÚSES s koridorem pro
přeložku silnice 1/38“ uvádíme, že ZÚR
JMK v bodě (262) stanovily pro úroveň
územního plánu (tj. nikoli ZÚR) úkoly
pro územního plánování pod písm. c)
a d), cituji:
a) „Při upřesňování skladebných částí
ÚSES preferovat řešení, která budou
minimalizovat střety s liniovými
stavbami dopravní a technické
infrastruktury.
b) Při upřesňování skladebných částí
ÚSES preferovat při křížení
s liniovými stavbami dopravní
a technické infrastruktury území
s existující přirozenou prostupností
…“
Druhý požadavek obce Vranovská Ves
je mimo podrobnost ZÚR JMK.
Z vyhodnocení připomínky obce
Vranovská Ves vyplývá úprava Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
měřítku s cílem vázat ji na jednotky prostorového
dělení lesa dle LHP.
Vymezení biokoridoru K 165MH v ÚP Vranovská
Ves důsledně sleduje vymezení v ZÚR JMK, čímž se
mírně odchyluje od vymezení ve starších
dokumentacích (původní Územně-technický
podklad NR+RÚSES ČR). Zároveň dochází
k nesouladu s územním plánem Olbramkostela, kde
je NRBK K 165MH vymezen jižně od osady
Hostěrádky. Řešení v ÚP Olbramkostel předcházelo
ZÚR JMK a drželo se tehdy platných podkladů.
Nemohlo tedy zohlednit řešení v následných ZÚR.
Umístění NRBK K 165MH v k. ú. Olbramkostel je
třeba při nejbližší aktualizaci zrušit. V plánu MÚSES
Vranovská Ves je NRBK K 165MH rozdělen
vloženým LBC Rezerva na dvě části
Stanovisko orgánu ochrany přírody – KÚ JMK – OŽP
– ze dne 20.9.2018
upravit trasování biokoridoru K 165MH v souladu
s migračním koridorem pro velké savce. Křížení se
silnicí 1/38 je kritickým místem omezení dálkového
migračního koridoru. Toto místo se nachází při
hranici řešeného území v k. ú. Olbramkostel a bylo
vymezeno na základě odborných podkladů
(nálezová data) a analýz migračních bariér
(podrobná data o liniových dopravních stavbách)
a následně prověřeno v terénu Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR. Trasování biokoridoru
K 165MH a migračního koridoru pro velké savce je
smysluplné sjednotit. Aby byla zajištěna funkčnost
těchto prvků, bude nutné mimoúrovňově vyřešit
křížení se silnicí 1/38. Požadovat křížení pro prvky
ÚSES a migrační koridor zvlášť je nelogické
a nereálné.
V současné době připravujeme úpravu Návrhu ÚP
pro veřejné projednání.
Z výše uvedených důvodů jsme uplatnily
připomínku s požadavkem na prověření
předmětného řešení v ZÚR.

Poř. číslo
podání
O 632

Označení subjektu
Vrbice

Připomínka

Název a adresa subjektu
Obec Vrbice
Vrbice č. 89, 691 09 VRBICE
Úprava
Zprávy

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Obec Vrbice jako dotčená obec Jihomoravského kraje uplatnila v souladu s § 42 odst. 1 stavebního zákona
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
01

k návrhu Zprávy o uplatňování
Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje

NE

Správní území obce Vrbice je dotčeno koridorem pro
nadregionální biokoridor K 157T.
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
v období 10/2016-12/2018
máme následující připomínku:
K 157T – nadregionální
biokoridor ÚSES zasahuje do
severní části k. ú. Vrbice, a to
tak, že jeho zákres v ZÚR JmK
zasahuje i zastavěné území
včetně rozvojových záměrů na
něj vázaných. Nelze souhlasit
s tímto vymezením – reálné je
řešení biokoridoru ve volné
krajině – až za hranici účelové
cesty na hranici s k. ú. Kobylí,
lemující okraj zástavby obce.
Nelze uvažovat zásah do
struktury zástavby či jejího
zázemí v podobě záhumenků
a dvorů.

Záměr nadregionálního biokoridoru K 157T je součástí
koncepčního řešení nadregionálních a regionálních
skladebných prvků územního systému ekologické stability
(ÚSES) zakotveného a stabilizovaného v ZÚR JMK
v podrobnosti příslušející úrovni zásad územního rozvoje.
Odpovídá koncepčnímu řešení dle Plánu ÚSES
Jihomoravského kraje.
ZÚR JMK v bodě (262) stanoví v úkolech pro územního
plánování pod písm. b), cituji: „V územních plánech
upřesnit vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES
a doplnit ho o místní úroveň ÚSES…“
Pro zapracování ÚSES dle bodů 260-262 ZÚR JMK do
územních plánů/jejich změn Odůvodnění ZÚR JMK
objasňuje, že koridor vymezený v ZÚR JMK není vlastním
biokoridorem, nýbrž koridorem, v jehož rozsahu může obec
vedení biokoridoru upřesnit na základě zohlednění
detailnějších územních specifik, která nejsou na úrovni ZÚR
zřejmá a podrobnosti ZÚR nepřísluší. Tím ZÚR JMK
umožňují obcím Jihomoravského kraje, včetně obce Vrbice,
v územním plánu/jeho změně při řešení vymezení
nadregionálního biokoridoru K157T šíři koridoru upravit,
případně zúžit.
Předmětná připomínka směřuje do územně plánovací
činnosti obcí, neboť § 43 odst. 3 stavebního zákona stanoví,
že územní plán v souvislostech a podrobnostech území
obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování
v souladu se zásadami územního rozvoje.
Připomínka obce Vrbice není požadavkem směřujícím ke
změně vymezení koridoru pro nadregionální biokoridor
K 134MH. Je požadavkem pro případnou změnu územního
plánu Vrbice.
Vyhodnocení připomínky obce Vrbice nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Poř. číslo
podání

Označení subjektu

O 642

Název a adresa subjektu
Obec Zakřany
Zakřany 7, 664 84 ZASTÁVKA U BRNA

Zakřany

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Obec Zakřany jako dotčená obec Jihomoravského kraje uplatnila v souladu s § 42 odst. 1 stavebního zákona
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
ZÚR JMK vymezují na k.ú. Zakřany územní
rezervu pro silnici I. třídy RDS09 I/23 Rosice –
Zakřany, přeložka s obchvaty sídel.
01

•
•

ANO

Vedení koridoru: Rosice – Zastávka (jih
odtažená) – Zakřany (severovýchod).
Šířka koridoru: -300 m mimo zastavěná
území a zastavitelné plochy obcí
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V bodě B.1.4.4. Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK je uveden požadavek na prověření
aktuálnosti územních rezerv pro záměry
silniční dopravy.
Ministerstvo dopravy ve svém vyjádření ke
Zprávě o uplatňování ZÚR JMK sdělilo, že
byla prověřena územní rezerva RDS09 pro
přeložku silnice I/23 v úseku Rosice –

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Babice u Rosic, Rosice, Tetčice, Zakřany,
Zbýšov; -minimálně 100 m.
Tato územní rezerva je v projednávaném
územním plánu respektována jako koridor
R3.
Na k.ú. Zakřany je koridor dle ZÚR JMK veden
v těsné blízkosti zastavěného území
a zastavitelných ploch pro bydlení
a občanské vybavení. Dojde tak ke zhoršení
podmínek v území a je nutno prověřit
možnost odklonění obchvatu dále od
zastavěného území obce. Vedení trasy
koridoru vytváří předpoklad, že hluk
a vibrace z dopravy postihne i stávající
bytovou zástavbu ve Zbýšově a na Sičce.
V zájmu minimalizace dopadů na obytnou
zástavbu a zajištění nepřekročení
hlukových limitů je navrženo při převedení
územní rezervy dopravního koridoru do
návrhu při změně nebo aktualizaci ZÚR JMK
odsunutí koridoru o cca 300 m od
zastavěného území obce ve směru severním.
Zásady územního rozvoje JMK jsou
v rozporu s prioritou PÚR ČR odst. (23)
„Důsledně předcházet možnému
nežádoucímu působení negativních účinků
provozu dopravy na veřejné zdraví
obyvatel“, umístily územní rezervu pro
dopravní infrastrukturu do bezprostřední
blízkosti sídla.
Obec Zakřany zásadně nesouhlasí s trasou
koridoru pro jižní variantu přeložky silnice I/23
na k.ú. Zakřany v navržené trase a požaduje
odsunutí jmenované části přeložky o 300 m
dál od obytné zástavby.
Přílohou Vám posilám memorandum
o spolupráci k silnici I/23 a I/34 z roku 2014, ke
kterému se pravděpodobně nikdy nepřihlédlo.
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Zakřany a požaduje ji převést do návrhové
části v rámci Aktualizace č.1 ZÚR JMK.
V bodě F.1.4.1. Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK jsou stanoveny požadavky na
Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK:
-

Při prověřování variant D.3, S.1 a S.10
„POUČENÁ“ zohlednit strukturu
osídlení, zastavěná území a zastavitelné
plochy obcí a rozvojové předpoklady
území, limity využití území a ochranu
nerostných surovin.

-

Při prověřování variant D.3, S.1 a S.10
„POUČENÁ“ výsledné řešení směřovat
k optimalizaci dopravní účinnosti;
minimalizaci negativních vlivů na
obyvatelstvo, lidské zdraví a životní
prostředí; minimalizaci negativních
vlivů na přírodu a krajinu; minimalizaci
střetů s limity využití území;
minimalizaci střetů s ostatními záměry
v území a zajištění splnění zákonných
limitů ochrany zdraví.

V rámci zpracování návrhu Aktualizace č. 1
ZÚR JMK bude územní rezerva pro přeložku
silnice I/23 v úseku Rosice – Zakřany
prověřena s využitím ÚS JMK a technickoekonomické studie pořízené ŘSD.
Do bodu F.1.4.1. Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK bude doplněn u územní rezervy RDS09
následující požadavek:
-

Při prověřování územní rezervy RDS09
využít technicko-ekonomickou studii
pořízenou ŘSD.

Z vyhodnocení připomínky obce Zakřany
vyplývá úprava Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
F.3 Přehled Městských částí Statutárního města Brna (MC), které uplatnily připomínky:
O_042-02 Městská část Brno-Bosonohy

str. 69

O_042-03 Městská část Brno-Bystrc

str. 130

O_042-05 Městská část Brno-Chrlice

str. 69

O_042-10 Městská část Brno-Kníničky

str. 132

O_042-14 Městská část Brno-Líšeň

str. 136

O_042-15 Městská část Brno-Maloměřice a Obřany

str. 137

O_042-21 Městská část Brno-Slatina

str. 139

O_042-23 Městská část Brno-střed

str. 140

F.4 Vyhodnocení a vypořádání připomínek jednotlivých MC – viz následující tabulky:
Poř. číslo
podání
MC
042-03

Označení subjektu
MČ
Brno-Bystrc
Připomínka

Název a adresa subjektu
Městská část Brno-Bystrc
nám. 28. dubna 60, 635 00 BRNO
Úprava
Zprávy

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Městská část Brno-Bystrc uplatnila v souladu s § 42 odst. 2 stavebního zákona (v režimu „každý“) k návrhu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Na základě vašeho oznámení o projednání návrhu „Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje", kterou zdejší úřad obdržel dne 16.1.2019. byl materiál projednán na mimořádné
schůzi Rady MČ, na 8/4. schůzi dne 7.2.2019 pod bodem 3.2.01.
V příloze Vám jako výsledek projednávání zasíláme ověřený výpis ze zápisu 8/4. mim. RMČ Brno-Bystrc, bod 3.2.01.
ze dne 17.2.2019.
Příloha:
Výpis ze zápisu 8/4. mimořádná schůze Rady MČ Brno-Bystrc, konané dne 7.2.2019
3.2.01 Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/20016-12/2018
Schváleno usnesení (Návrh 1):
Rada MČ Brno-Bystrc má následující zásadní připomínku k Návrhu Zprávy o uplatňováni Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/20016-12/2018:
Rada MČ Brno-Bystrc nesouhlasí se způsobem vypořádání připomínek, námitek a požadavků obsažených
v usnesení 7/21. - bod 3.05 zasedání ZMČ Brno-Bystrc ze dne 14. 2. 2018 (viz příloha č. 1 tohoto bodu) dle
Návrhu Zprávy o uplatňováni Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018,
a žádá důrazně o jejich respektování a naplňování v rámci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
Celkem při hlasování přítomno: 8

01

Výpis ze zápisu 7/21. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc
konaného dne 14. 2. 2018
3.05 Připomínky MČ Brno-Bystrc
k prezentaci "Uzemní studie
nadřazené dálniční a silniční sítě

NE

Připomínky nesměřují proti Návrhu Zprávy
o uplatňování Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje v období 10/20016-12/2018,
ale odkazují na požadavky uplatněné k analytické
části „Územní studie nadřazené dálniční a silniční
sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové
oblasti Brno“ (dále územní studie). S ohledem na
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
v jádrovém území OB3
metropolitní rozvojové oblasti
Brno", pořizované KU JMK
Schváleno usnesení (Návrh 1):
1) Zastupitelstvo městské části BrnoBystrc nadále opakovaně
nesouhlasí s vedením variantní
trasy E rychlostní komunikace D43
(R43) nebo jakékoli silnice I. třídy
s tranzitní dopravou přes
městskou část Brno-Bystrc.
2) ZMČ Brno-Bystrc požaduje, aby
v územní studii byla důsledně
rozpracována variantní trasa F
"Bítýšská" s plnohodnotným
obchvatem města Brna, a to
v napojení na pokračování
optimalizované varianty D43
směrem k severu, úsek B
s plnohodnotným obchvatem
Lipůvky a severním obchvatem
Kuřimi.
3) ZMČ Brno-Bystrc souhlasí
s návrhem na pokračování
obchvatu města Brna jižně od D1,
který dle přílohy č. 3 k tomuto
bodu – schéma na str. 12
prezentace ze semináře JMK
konaného dne 4. 12. 2017. je
označen úseky H a I s cílem
maximalizoval vyvedení tranzitní
dopravy z města Brna.
4) ZMČ Brno Bystrc nesouhlasí se
všemi variantami, kde by do
páteřní silniční sítě dálnic a silnic
I. třídy byla jakkoliv zapojována
dopravně přetížená silnice II/384
(ulice Obvodová a Kníničská)
a silnice III. třídy III/3846 (ulice
U ZOO). Nové trasování silnice
III/3846 ve variantě S.2 ve studii
(obchvat části Bystrce a MČ
Kníničky, řešící dopravní přetížení
ulic U ZOO a Ondrova a napojení
"obchodního areálu UNIHOBBY"
pro dopravu ze severu) je řešením,
které musí zůstat vyhrazeno pro
místní a předměstskou dopravu
a zůstat silnicí III. třídy.
Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Celkem při hlasování přítomno: 24

skutečnost, že se nejedná o totožné dokumenty,
nelze se určitými požadavky uplatněnými
k analytické části územní studie zabývat ve vztahu ke
Zprávě o uplatňování ZÚR JMK.
Dle přiloženého usnesení připomínka 1):
Požadavky na prověření územních rezerv pro X43 dle
územní studie v rámci pořízení Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK jsou obsaženy pod písm. a) v bodě F.1.4.1
kapitoly F Zprávy o uplatňování ZÚR JMK. Ve Zprávě
o uplatňování ZÚR JMK je požadováno směřovat
výsledné řešení k minimalizaci negativních vlivů na
obyvatelstvo, lidské zdraví a životní prostředí,
minimalizaci negativních vlivů na přírodu a krajinu,
minimalizaci střetů s ostatními záměry v území
a zajištění splnění zákonných limitů ochrany zdraví.
Posouzení záměru z hlediska dopadů na životní
prostředí (tedy i hlukové zátěže a znečištění ovzduší
zmíněných v připomínce) bude obsaženo
ve „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí“
(tzv. SEA hodnocení). Na základě vyhodnocení
jednotlivých variant a výsledků projednání bude
vybrána nejvhodnější varianta, ve Zprávě
o uplatňování ZÚR JMK nelze předjímat výsledky
výběru.
Připomínka 2) a 3):
Připomínky směřují do přehledu variant uvedených
v analytické části územní studie a do požadavků na
zpracování územní studie. Připomínky bereme na
vědomí, neboť nesměřují do ke Zprávě o uplatňování
ZÚR JMK.
Připomínka 4):
V Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK budou prověřeny územní
studií doporučené varianty dálniční a silniční sítě
D.3, S.1 a S.10 „POUČENÁ“. V rámci doporučených
variant není s obchvatem Bystrce a Kníniček, jak jej
navrhovala varianta S.2, uvažováno.
Poloha Bystrcké stopy „43“ na Jinačovice a Kníničky
má velmi pozitivní vliv na průjezdovou část současné
komunikace – sil. III/3846. Aktuální intenzity na
průjezdných úsecích vykazují hodnoty 814 tis/voz/den (dle profilu) a vzhledem k charakteru
zástavby (vlastně velká část obce tvoří bezprostřední
okolí dané komunikace) nelze reálně uvažovat
o zlepšení stavu okolí komunikace formou realizace
ochranných opatření. Vlivem nové stopy dojde
k podstatné změně v chování dopravy. Na
průjezdných úsecích Jinačovic a Kníniček zůstane
pouze minimální část dopravy 1-8 tis/voz/den (dle
profilu) – tedy pouze ta doprava, která má v dané
lokalitě zdroj či cíl. Ostatní doprava (daným územím
tranzitující) bude vedena po nové trase.
Vyhodnocení připomínky Městské části Brno-Bystrc
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Poř. číslo
podání
MC
042-10

Označení subjektu

Název a adresa subjektu

MČ
Brno-Kníničky

Městská část Brno-Kníničky
Nová 11, 635 00 BRNO
Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Městská část Brno-Kníničky uplatnila v souladu s § 42 odst. 2 stavebního zákona (v režimu „každý“) k návrhu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Městská část Brno-Kníničky po projednání v Zastupitelstvu uplatňuje v souladu ust. s § 42 odst. Zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), následující připomínky k Návrhu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

01

Zastupitelstvo MČ Kníničky požaduje,
aby do Aktualizace ZÚR JMK byla
zahrnuta přeložka silnice III/3846, tj.
přeložka krajské silnice, která
v současnosti je vedena ulicí Ondrova
v MČ Kníničky a ulicí U ZOO v MČ Bystrc.
Navrhovaná přeložka silnice III/3846 by
vytvořila obchvat jak pro část Bystrce,
Bystrc-Zámostí, tak i pro Kníničky. Do
ZÚR JMK je také potřeba zahrnout
vymezení MÚK krajských silnic II/384
a nově navrhované přeložky III/3846.
V prostoru severně od MČ Kníničky je
nutno vymezit prostor pro okružní
křižovatku, kde by se propojila nová
přeložka silnice III/3846 ve směru od
obchodního areálu s UNIHOBBY
marketem na pokračování krajské silnice
III/3846 ve směru na Jinačovice a také na
krajskou silnici III/3847 ve směru na
Rozdrojovice a na ulici Ondrova ve funkci
městské komunikace.

NE

V Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK budou prověřeny
varianty dálniční a silniční sítě D.3, S.1 a S.10
„POUČENÁ“. V rámci doporučených variant
není s obchvatem Kníniček uvažováno.
Poloha Bystrcké stopy „43“ na Jinačovice
a Kníničky má velmi pozitivní vliv na
průjezdovou část současné komunikace – sil.
III/3846. Aktuální intenzity na průjezdných
úsecích vykazují hodnoty 8-14 tis/voz/den (dle
profilu) a vzhledem k charakteru zástavby
(vlastně velká část obce tvoří bezprostřední
okolí dané komunikace) nelze reálně uvažovat
o zlepšení stavu okolí komunikace formou
realizace ochranných opatření. Vlivem nové
stopy dojde k podstatné změně v chování
dopravy. Na průjezdných úsecích Jinačovic
a Kníniček zůstane pouze minimální část
dopravy 1-8 tis/voz/den (dle profilu) – tedy
pouze ta doprava, která má v dané lokalitě
zdroj či cíl. Ostatní doprava (daným územím
tranzitující) bude vedena po nové trase, na
které je možno realizovat taková opatření
(pokud budou nutná), aby byly dodrženy
normové hygienické limity, což se u stávající
trasy říci nedá. Právě účinnost – dopad
Bystrcké stopy je na dané části nejpříznivější.
Vyhodnocení připomínky Městské části BrnoKníničky nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

02

Zastupitelstvo MČ Kníničky potvrzuje, že
setrvává na svých usneseních z minulých
let, kde je vyjádřen zásadní nesouhlas
s vede-ním komunikace 43 přes
městskou část Brno-Kníničky. Tato
komunikace by zavlékala do obydlených
oblastí městských částí města Brna,
včetně Brna-Kníniček, tranzitní dopravu.
To je nesprávné řešení, neboť tranzitní
doprava nemá být míchána s cílovou,
zdrojovou a vnitroměstskou dopravou.

NE
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Vzhledem k výstupům porovnání variant
dálnice D43 v ZÚR JMK (2016) byl ve
vydaných ZÚR JMK stanoven úkol zpracovat ÚS
JMK, která by varianty (zejména D43) prověřila
a porovnala v podrobnějším měřítku. Na
základě zpracované ÚS JMK autorizovanými
osobami byly vybrány nejvhodnější varianty,
které budou dále prověřeny při Aktualizaci č. 1
ZÚR JMK. Takto zvolený postup je zcela
legitimní.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Je nutné hledat řešení pro vyvedení
tranzitní dopravy z celého města Brna
a „nepřehazovat tranzitní dopravu
chybně dnes zavlečenou na VMO do
jiných částí města. Jediným známým
řešením problému tranzitní dopravy od
severu pro celé město Brno je
plnohodnotný obchvat celého města
Brna, což v prostoru severně od dálnice
Dl představuje Optimalizovaná varianta
D43 (Ing. Kalčík, 2009, 2015, 2016).

03

Pro Optimalizovanou variantu D43 je
v současně platných ZÚR JMK vymezena
územní rezerva. Zastupitelstvo MČ
Kníničky požaduje, aby tato územní
rezerva byla při aktualizaci ZÚR JMK
prověřena a vymezena jako návrhový
koridor s cílem, aby bylo možné D43 jako
obchvat celého města Brna (a celé
Brněnské aglomerace) realizovat co
nejdříve ve prospěch celého Brna.
Zastupitelstvo MČ Kníničky požaduje,
aby tento přístup s vyvedením tranzit-ní
dopravy z celého města Brna se stal
základním kritériem pro výběr výsledné
varianty dopravní infrastruktury v Brně
a jeho širším okolí.

04

Návrh Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
vychází z dokončené „Územní studie
nadřazené dálniční a silniční sítě
v jádrovém území OB3 Metropolitní
rozvojové oblasti Brno" (dále jen „ÚS
nadřazené sítě"). S touto ÚS nadřazené
sítě Zastupitelstvo MČ Kníničky
nesouhlasí, neboť její závěry nepokládá
za založené na korektních přístupech,
a to jak v přístupech k dopravnímu
modelováni, tak k návazným posouzením
z hlediska hlučnosti, znečištění ovzduší
a požaduje řádné posouzení všech
známých variant v procesu pořizování
Aktualizace ZÚR JMK.

05

MČ Kníničky nesouhlasí s použitými
kritérii v ÚS nadřazené sítě pro
hodnocení varianta způsobem aplikace
těchto variant. Je naprosto nepřijatelné
a neobhajitelné. Aby z hlediska dopadů
na obyvatelstvo byla jako nejvhodnější
vybrána trasa zavlékající tranzitní
dopravu do obytných zón městských částí
Brna, a to ať již jako dálnice, nebo silnice
1. třídy nebo nějaké odvozené řešení ve
stejné trase označované jako „varianta"
poučená. Pro tranzitní dopravu má být
vždy realizován obchvat sídelního útvaru.
Vzhledem k uvedenému Zastupitelstvo
MČ Kníničky požaduje řádné posouzení
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Varianty dálniční a silniční sítě byly v ÚS JMK
prověřeny v podrobnějším měřítku, než
umožňují ZÚR.
Porovnání variant dálniční a silniční sítě
brněnské aglomerace zpracované v ÚS JMK
vychází obecně ze způsobů prostorového
navrhování. Jednak byly sledovány
a posuzovány dopravně-urbanistické
parametry, zejména dopravní účinnost
a funkční a prostorové vazby navržených
variant. V druhém sledu byly sledovány vlivy
variant na životní prostředí a lidské zdraví
(např. střety s chráněnými oblastmi,
zemědělským půdním fondem nebo vlivy na
nehodovost). V neposlední řadě byly podrobně
hodnoceny vlivy variant na obyvatelstvo
z hlediska hluku a znečištění ovzduší.
Do Aktualizace č. 1 ZÚR JMK vstupují tři
varianty koncepčního uspořádání dálniční
a silniční sítě, a to varianty D3 a S1, které vzešly
jako nejvýhodnější varianty z variant
prověřovaných v „Územní studii nadřazené
dálniční a silniční sítě v jádrové oblasti OB3
metropolitní rozvojové oblasti Brno“ (dále také
ÚS JMK) a varianta S10 tzv. „Poučená“, která
vychází z poznání, že žádná z variant
prověřovaných v ÚS JMK neobsahuje
dohromady všechny potenciálně ideální úseky
prověřovaných komunikací a že silniční varianty
„43“ se z hlediska hluku a rozptylu, obsluhy
území jeví jako vhodnější. Složení varianty S10
proto vychází ze stopy doporučené varianty D3
a některá dílčí řešení nadřazené dálniční sítě
nahrazuje vhodnějšími.
Požadavky na prověření územních rezerv pro
D43 dle ÚS JMK v rámci pořízení Aktualizace
č. 1 ZÚR JMK jsou obsaženy pod písm. a)
v bodě F.1.4.1 kapitoly F Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK. Ve Zprávě je rovněž požadováno
směřovat výsledné řešení k minimalizaci
negativních vlivů na obyvatelstvo, lidské zdraví
a životní prostředí, minimalizaci negativních
vlivů na přírodu a krajinu, minimalizaci střetů
s ostatními záměry v území a zajištění splnění
zákonných limitů ochrany zdraví.
V rámci zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
bude posouzení variant z hlediska dopadů na
životní prostředí (tedy i hlukové zátěže
a znečištění ovzduší zmíněných v připomínce)
obsaženo ve „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na
životní prostředí“ (tzv. SEA) včetně
vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000.
Vyhodnocení připomínek Městské části BrnoKníničky nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
všech známých variant v procesu
pořizování Aktualizace ZÚR JMK.

06

Zastupitelstvo MČ Kníničky požaduje
provést posouzení všech známých
variant koridorů páteřních silničních
komunikací zcela transparentně
a korektně při vlastním pořizování
Aktualizace ZÚR JMK a nelze tedy
navazovat na ÚS nadřazené sítě.

07

Významný negativní vliv komunikace na
znečištění ovzduší v období, kdy dochází
k překročení imisního limitu polétavého
prachu frakce PMIO s průměrováním za
24 hod, není koncentrován v těsné
blízkosti komunikace s mobilními zdroji
znečištění, ale znečištění ovzduší ve
významné koncentraci typicky pokrývá
oblast i do vzdálenosti řádově kilometrů
od zdrojů znečištění a zejména pak se
znečištění koncentruje v prostorech níže
položených, což je i případ MČ Kníničky.
Toto nebylo v ÚS nadřazené sítě řádně
posouzeno. Zastupitelstvo MČ Kníničky
požaduje, aby toto bylo napraveno
v průběhu pořizování Aktualizace ZÚR
JMK.

08

Negativní vliv komunikace z hlediska
hlučnosti není koncentrován v těsné
blízkosti komunikace, ale dochází např.
i k odrazům hluku díky geomorfologii
terénu. Toto nebylo ÚS nadřazené sítě
řádně posouzeno. Zastupitelstvo MČ
Kníničky požaduje, aby toto bylo
napraveno v průběhu pořizování
Aktualizace ZÚR JMK.

09

Zastupitelstvo MČ Kníničky požaduje,
aby v Aktualizaci ZÚR byla použita
a vyhodnocena varianta
s plnohodnotným obchvatem města
Brna v koridoru Optimalizované varianty
D43, a to v napojení na pokračování
Optimalizované varianty D43 směrem
k severu s plnohodnotným obchvatem
Lipůvky a severním obchvatem Kuřimi,
a dále s napojením přivaděče k D43
v prodloužení existující tzv. express trasy
(současné 1/43) v úseku Česká –
plánovaná MÚK u věznice v Kuřimi.

10

Zastupitelstvo MČ Kníničky souhlasí
s původním návrhem ve studii na
pokračování obchvatu města Brna jižně
od D1 (který byl semináři JMK dne 4. 1.
2018 prezentován jako návrh primátora
města Brna), a podporuje jeho realizaci
s cílem maximalizovat vyvedení tranzitní

NE
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Velký jižní obchvat je v ÚS JMK řešen jako
silniční spojení mezi Bítýšskou trasou „43“,
dálnicí D1, sil. I/23 a sil. II/394 a dálnicí D52. Při
jeho vymezení vycházel projektant ze Studie
propojení D43 (I/43) z MÚK Ostrovačice na D1
s D52 v prostoru Ledce–Rajhrad (2018).

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
dopravy z města Brna. MČ Kníničky
požaduje, aby pro toto pokračování
obchvatu města Brna a Brněnské
aglomerace byl v Aktualizaci ZÚR JMK
vymezen návrhový koridor nebo aspoň
územní rezerva.

Komplexnost obchvatu potvrzuje jižní část
směrem na D2 a systémem obchvatů až na sil.
I/50 D1. I přes tento fakt – ucelený tah je
atraktivita obchvatu nízká, vzhledem k velikosti
dopravy v aglomeraci a nepřináší očekávaná
pozitiva – tak jako např. „klasická trasa JZT“.
Vysoké intenzity jsou pouze na úseku Ivančice –
Rosice, což jsou vlastně obchvaty na sil. II/394,
jinak se jedná vlastně o homogenizaci
současného místního propojení. Nárůst –
atraktivita trasy je do 6 tis. voz./den. Což se jeví
z hlediska její délky a náročnosti jako
problematické. Zatížení D1 se vlastně vlivem
Velkého jižního obchvatu nemění oproti stavu
bez realizace DI.
Vzhledem k nízkým intenzitám, minimálnímu
přínosu do celoaglomeračních vazeb a vysoké
stavební a finanční náročnosti je realizace
tohoto propojení velmi problematické. Reálná
je pouze část ve spojení se sil. II/394 a možná
úprava u Bratčic.
Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem
k tomu, že ze strany dotčených orgánů ani
oprávněných investorů nebyl uplatněn v rámci
projednání Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
požadavek na jeho řešení, nebude velký jižní
obchvat v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK řešen.
Vyhodnocení připomínky Městské části BrnoKníničky nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.
NE

11

Současně Zastupitelstvo MČ Kníničky
požaduje, aby Aktualizace ZÚR JMK byla
řešena v širších, celokrajských,
souvislostech a aby byly zhodnoceny
možnosti, jak odvést tranzitní dopravu
z celé Brněnské aglomerace dalšími
trasami dle vládou schválené Politiky
územního rozvoje (PÚR ČR), a to dálnicí
D55, dálnicí D35 a kapa-citní silnicí S8.

Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude řešena pro celé
území JMK v souladu s PÚR ČR.

NE

Viz vypořádání připomínek 02. až 09.

12

Zastupitelstvo MČ Kníničky zásadně
nesouhlasí s variantami, kde by byl
zahrnut jižní obchvat Kuřími, a to nejen
proto, že toto řešení by zavleklo tranzitní
dopravu do dalších městských částí Brna
a na VMO, ale i na trasu od Jinačovic ve
směru ke Kníničkám, a požaduje tyto
varianty vyloučit.
Zastupitelstvo MČ Kníničky tímto
předává kraji i městu Brnu vyhledávací
studii „Přeložku III/3846 směr Jinačovice –
Obchvat Bystrc Zámostí a Kníničky –
Úprava trasy a propočet" zpracovanou
autorizovaným dopravním
projektantem, Ing. J. Kalčíkem
v 11/2018 a požaduje, aby tato studie

NE

Na vědomí.

Vyhodnocení připomínky Městské části BrnoKníničky nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.
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Viz vypořádání připomínky č. 01.

Vyhodnocení připomínky Městské části BrnoKníničky nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
(obsahující i cenový propočet) byla
použita nejen jako podklad pro pořizování
Aktualizace ZÚR JMK, tak i pro plánování
návazné investiční akce, tj. pro plánování
realizace předmětné přeložky krajské
silnice III/3864.

Pozn.:
Součástí podání je vyhledávací studie
„Přeložka III/3846 směr Jinačovice –
Obchvat Bystrc Zámostí a Kníničky –
Úprava trasy a propočet", 11/2018,
zpracovatel Ing. J. Kalčík

Poř. číslo
podání
MC
042-14

Označení subjektu

Název a adresa subjektu

MC
Brno-Líšeň

Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 BRNO
Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Městská část Brno-Líšeň uplatnila v souladu s § 42 odst. 2 stavebního zákona (v režimu „každý“) k návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
VYJÁDŘENÍ

NE

Rada městské části Brno-Líšeň na své
5. schůzi konané dne 30.0.2019 projednala
oznámení Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru územního plánování
a stavebního řádu, zaslaného dne
16.01.2019, č.j. JMK 2875/2019, pod
spis. zn. SS-JMK 2875/2019, o projednání
návrhu Zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje
v období 10/2016-12/2018.

01

Rada městské části Brno-Líšeň
v předloženém materiálu „návrh Zprávy
o uplatňování Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje v období 10/201612/2018“ shledala, že v bode F.1.9 se ukládá
v rámci Aktualizace ř. 1 ZÚR JMK vypustit
úkol pořídit „Územní studii nadřazené
dálniční a silniční sítě v jádrové oblasti OB3
metropolitní rozvojové oblasti Brno“.
Na základě tohoto vypuštění Rada městské
části Brno-Líšeň přijala následující usnesení:
Rada městské části Brno-Líšeň žádá
pořizovatele ZÚR JmK, aby v rámci
vyhodnocení výsledků Územní studie
nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrové
oblasti OB 3 metropolitní rozvojové oblasti
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Dle usnesení rady požaduje městská část
Brno-Líšeň zapracovat koridor pro přeložku
silnice II/374 do všech variant zvažovaných
pro Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK.
Do Aktualizace č. 1 ZÚR JMK vstupují tři
varianty koncepčního uspořádání dálniční
a silniční sítě, a to varianty D3 a S1, které
vzešly jako nejvýhodnější varianty z variant
prověřovaných v „Územní studii nadřazené
dálniční a silniční sítě v jádrové oblasti OB3
metropolitní rozvojové oblasti Brno“ (dále
také ÚS JMK) a varianta S10 tzv. „Poučená“,
která vychází z poznání, že žádná z variant
prověřovaných v ÚS JMK neobsahuje
dohromady všechny potenciálně ideální
úseky prověřovaných komunikací a že
silniční varianty „43“ se z hlediska hluku
a rozptylu, obsluhy území jeví jako
vhodnější. Složení varianty S10 proto
vychází ze stopy doporučené varianty D3
a některá dílčí řešení nadřazené dálniční sítě
nahrazuje vhodnějšími.
Zpráva o uplatňování ZÚR JMK v bodě
„Varianta S.10 („POUČENÁ“)“ uvádí, že
oblasti řešeného území lze z hlediska jejich
vlivů na celkovou dopravní koncepci rozdělit
do dvou základních skupin, tj. na ty, které
mají rozhodující vliv a na ty které přímý vliv

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Brno zanesl do všech varianty, které budou
dále zvažovány pro zahrnutí do Aktualizace
ř. 1 ZÚR JmK koridor pro přeložku silnice
II/374, neboť ten není s ničím v kolizi (nyní
je vyznačen ve variantě „Poučená“ fialově
jako „ostatní“).

nemají. Záměr přeložky silnice II/374 patří
do skupiny druhé, tj. mezi záměry, jejichž
řešení nemá přímý vliv na skupinu první (tj.
na vedení komunikace „43“, vedení
jihozápadní tangenty či vedení velkého
jižního okruhu. Koridor pro přeložku silnice
II/374 lze přiřazovat k vybraným trasám
první skupiny libovolně bez ohledu na
celkový vliv na dopravní účinnost sítě. Není
tudíž třeba, aby byl předmětný záměr
obsažen ve všech třech variantách.
K prověření záměru přeložky silnice II/374
v Aktualizace č. 1 ZÚR JMK zcela postačí, že
je obsažen ve variantě S10.

Příloha:
Výpis usnesení 5. schůze Rady MČ BrnoLíšeň ze dne 30.01.2019
Rada MČ Brno-Líšeň
pod bodem
21/5 žádá pořizovatele ZÚR JmK, aby v rámci
vyhodnocení výsledků Územní studie
nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrové
oblasti OB 3 metropolitní rozvojové oblasti
Brno zanesl do všech varianty, které budou
dále zvažovány pro zahrnutí do Aktualizace
ř. 1 ZÚR JmK koridor pro přeložku silnice
II/374, neboť ten není s ničím v kolizi (nyní je
vyznačen ve variantě „Poučená“ fialově jako
„ostatní“)

Poř. číslo
podání
MC
042-15

Označení subjektu

Připomínce Městské části Brno-Líšeň je
vyhověno, protože požadavek na prověření
územních rezerv podle ÚS JMK včetně
požadavku prověřit variantu S10 je obsažen
pod písm. a) v bodě F.1.4.1 kap. F Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínky Městské části
Brno-Líšeň nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

Název a adresa subjektu

MC
Brno-Maloměřice a Obřany

Městská část Brno-Maloměřice a Obřany
Selská 66, 614 00 BRNO
Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Městská část Brno-Maloměřice a Obřany uplatnila v souladu s § 42 odst. 2 stavebního zákona (v režimu „každý“)
k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
SDĚLENÍ

01

NE

Úřad městské části města Brna BrnoMaloměřice a Obřany, stavební úřad, jako
stavební úřad věcně a místně příslušný
podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon) a podle
ust. § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád), obdržel dne
16.01.2019 podání žadatele, kterým je
Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ,
IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449, 602
00 Brno (dále také „žadatel“ nebo
„pořizovatel“) č.j. JMK 2875/2019 ze dne
16.1.2019 jímž oznamuje projednání
"návrhu Zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje
Stránka 137 / 253

Dle usnesení RMČ požaduje městská část
Brno-Maloměřice a Obřany zapracovat
koridor pro přeložku silnice II/374 do všech
variant zvažovaných pro Aktualizaci č. 1
ZÚR JMK.
Do Aktualizace č. 1 ZÚR JMK vstupují tři
varianty koncepčního uspořádání dálniční
a silniční sítě, a to varianty D3 a S1, které
vzešly jako nejvýhodnější varianty z variant
prověřovaných v „Územní studii nadřazené
dálniční a silniční sítě v jádrové oblasti OB3
metropolitní rozvojové oblasti Brno“ (dále
také ÚS JMK) a varianta S10 tzv. „Poučená“,
která vychází z poznání, že žádná z variant
prověřovaných v ÚS JMK neobsahuje
dohromady všechny potenciálně ideální
úseky prověřovaných komunikací a že
silniční varianty „43“ se z hlediska hluku
a rozptylu, obsluhy území jeví jako

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
v období 10/2016 - 12/2018“ a současně
sděluje, že ve lhůtě do 30 dnů od obdržení
tohoto oznámení lze uplatnit připomínky ve
vyjádření k pořizovateli.

vhodnější. Složení varianty S10 proto
vychází ze stopy doporučené varianty D3
a některá dílčí řešení nadřazené dálniční sítě
nahrazuje vhodnějšími.

Rada MČ Brno-Maloměřice a Obřany na své
05. schůzi konané dne 23.01.2019
projednala žádost Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, Odbor územního
plánování a stavebního řádu, podanou pod
sp. zn. STU/01210/19 dne 16.01.2019 se
závěry uvedenými v příloze tohoto sdělení –
vyjádření MČ Brno Maloměřice a Obřany.

Zpráva o uplatňování ZÚR JMK v bodě
„Varianta S.10 („POUČENÁ“)“ uvádí, že
oblasti řešeného území lze z hlediska jejich
vlivů na celkovou dopravní koncepci rozdělit
do dvou základních skupin, tj. na ty, které
mají rozhodující vliv a na ty které přímý vliv
nemají. Záměr přeložky silnice II/374 patří
do skupiny druhé, tj. mezi záměry, jejichž
řešení nemá přímý vliv na skupinu první (tj.
na vedení komunikace „43“, vedení
jihozápadní tangenty či vedení velkého
jižního okruhu. Koridor pro přeložku silnice
II/374 lze přiřazovat k vybraným trasám
první skupiny libovolně bez ohledu na
celkový vliv na dopravní účinnost sítě. Není
tudíž třeba, aby byl předmětný záměr
obsažen ve všech třech variantách.
K prověření záměru přeložky silnice II/374
v Aktualizace č. 1 ZÚR JMK zcela postačí, že
je obsažen ve variantě S10.

Příloha
Rada městské části Brno-Maloměřice
a Obřany (dále také „RMČ“) na své 05.
schůzi konané dne 23.01.2019 projednala
oznámení Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odbor územního plánování
a stavebního řádu č.j. JMK 2875/2019,
doručené den 16.01.2019 pod sp.zn.
STU/01210/18, o vyjádření návrh zprávy
o uplatňování zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje v období 10/201612/2018 z hlediska dotčení území MČ Brno,
Brno Maloměřice a Obřany.
RMČ v předloženém materiálu „návrh
Zprávy o uplatňování ZÚR“ shledala, že
v bode F.1.9 se ukládá v rámci Aktualizace
ř. 1 ZÚR JMK vypustit úkol pořídit „Územní
studii nadřazené dálniční a silniční sítě
v jádrové oblasti OB3 metropolitní rozvojové
oblasti Brno“.
Na základě shledaného Rada městské části
Brno-Maloměřice a Obřany přijala
následující usnesení:
RMŠ žádá pořizovatele ZÚR JmK, aby
v rámci vyhodnocení výsledků „Územní
studii nadřazené dálniční a silniční sítě
v jádrové oblasti OB3 metropolitní
rozvojové oblasti Brno“ zanesl do všech
varianty, které budou dále zvažovány pro
zahrnutí do „Aktualizace ř. 1 ZÚR JmK“
koridor pro přeložku silnice II/374, neboť
ten není s ničím v kolizi (nyní je vyznačen ve
variantě „Poučená“ fialově jako „ostatní“).
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Připomínce Městské části Brno-Maloměřice
a Obřany je vyhověno, protože požadavek
na prověření územních rezerv podle ÚS JMK
včetně požadavku prověřit variantu S10 je
obsažen pod písm. a) v bodě F.1.4.1 kap. F
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínky Městské části
Brno-Maloměřice a Obřany nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK

Poř. číslo
podání
MC
042-21

Označení subjektu
MC
Brno-Slatina
Připomínka

Název a adresa subjektu
Městská část Brno-Slatina
Tilhonova 59, 627 00 BRNO
Úprava
Zprávy

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Městská část Brno-Slatina uplatnila v souladu s § 42 odst. 2 stavebního zákona (v režimu „každý“) k návrhu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:

01

RMČ schvaluje text připomínek k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a je uložen
na sekretariátu vedení MČ a ukládá starostovi uplatňovat schválené připomínky v procesu
projednávání ZUR.
Příloha:
Připomínky MČ Brno-Slatina k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského
kraje v období 10/2016-12/2018
Podporujeme variantu obchvatu
Brno/ Šlapanice - „Jižní" (VAR.
D.3, D.4, S.3, S.5, S.6, S.8).

NE

01-1

Připomínce MČ Brno-Slatina je vyhověno, protože
požadavek na prověření územních rezerv podle územní
studie, včetně požadavku prověřit územní rezervu
RDS35, je obsažen pod písm. a) v bodě F.1.4.1 kap. F
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínky MČ Brno-Slatina nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Požadujeme zapracování
zkapacitnění okružní křižovatky
silnic II/430 a III/15286 a místní
komunikace (křižovatka ul.
Hviezdoslavova x Bedřichovická,
obec Brno, k. ú. Slatina).

NE

01-2

„Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě
v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti
Brno“, která má sloužit jako odborný podklad pro
následnou aktualizaci ZÚR JMK, prověřovala v územním
detailu potřebnost a realizovatelnost vybraných záměrů
navrhované koncepce silniční dopravy na území
Jihomoravského kraje. Požadavek na zapracování
zkapacitnění stávající okružní křižovatky silnic II/380,
III/15286 a místní komunikace se nedotýká koncepce
silniční dopravy, ale zlepšení konkrétních podmínek
v jedné lokalitě MČ Brno-Slatina. Jedná se o podrobnost,
kterou ZÚR JMK ve svém měřítku neřeší.
Vyhodnocení připomínky MČ Brno-Slatina nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Požadujeme prověřit účelnost
zachování východního obchvatu
Slatiny při realizaci jižní varianty
obchvatu (viz. bod 1).
01-3

ANO

Připomínce MČ Brno-Slatina je vyhověno, protože
požadavek na prověření územních rezerv podle územní
studie, včetně požadavku napojení města Šlapanice na
dálnici D1, propojení města Šlapanice s městem Brnem
a prověření obchvatu města Šlapanice a obchvatu
městské části Brno-Slatina, je obsažen pod písm. a)
v bodě F.1.4.1 kap. F Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
V rámci územní studií doporučených závěrů (vypustit
koridor územní rezervy RDS35 a vymezit v návrhové
části úpravy řešení D1, silnice II/380 a propojení silnice
I/50 se silnicí II/380 podél dálnice D1) bude porovnáno
i nové řešení s doposud plánovaným obchvatem Slatiny.
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
K požadavkům na prověření územní rezervy RDS35
v kap. F doplnit následující text:
-

Prověřit dopravní účinnost nově navrženého řešení
a řešení s doposud plánovaným obchvatem Slatiny
(v ZÚR JMK záměr DS33).

Z vyhodnocení připomínky MČ Brno-Slatina vyplývá
úprava Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Poř. číslo
podání
MC
042-23

Označení subjektu

Název a adresa subjektu
Městská část Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 BRNO

MC Brno-střed

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění O:
Městská část Brno-střed uplatnila v souladu s § 42 odst. 2 stavebního zákona (v režimu „každý“) k návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Rada městské části Brno-střed na svém 9.
zasedání dne 8.2.2019 projednala bod
s názvem „Zpráva o uplatňování Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje“.
Níže Vás informujeme o přijatém usnesení.

NE

RMČ BS na 9. zasedání, konaném dne
8.2.2019 usnesením BMČ/2019/9/5

01

souhlasí
s návrhem Zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje
v období 10/2016-12/2018 a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro
výstavbu a územní rozvoj informovat Krajský
úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního
plánování a stavebního řádu o přijatém
usnesení.
Usnesení bylo přijato.
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Městská část Brno-střed souhlasí s návrhem
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK (Zprávy), tj.
ke Zprávě neuplatnila připomínky.
Vyhodnocení připomínky Městské části
Brno-střed nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.
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G. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK SOUSEDNÍCH KRAJŮ

( SK )

G.1 Přehled sousedních krajů (SK), které uplatnily připomínky:
SK_01

Jihočeský kraj
U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

str. 141

SK_02

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

str. 142

SK_03

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

str. 143

SK_04

Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

str. 144

G.2 Vyhodnocení a vypořádání připomínek jednotlivých SK – viz následující tabulky:
Poř. číslo
podání
SK 01

Označení subjektu
JČK

Název a adresa subjektu
Jihočeský kraj
U zimního stadionu 1952/2, 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Úprava
Zprávy

Požadavek

Vyhodnocení požadavku

Zmocnění SK:
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, jako
organizační složka Jihočeského kraje zabývající se územním plánováním uplatnil v souladu s § 42 odst. 1
stavebního zákona k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:

01

Jihočeský kraj obdržel dne 16. 1. 2019 návrh
Zprávy o uplatňování Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje za uplynulé
období (dále jen „zpráva“). Krajský úřad
Jihočeského kraje, odbor regionálního
rozvoje, územního plánování a stavebního
řádu, jako organizační složka Jihočeského
kraje zabývající se územním plánováním,
prostudoval návrh zprávy a neuplatňuje
žádné požadavky na obsah 1. aktualizace
Zásad územního rozvoje Jihomoravského
kraje.

NE
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Jihočeský kraj neuplatnil k návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK požadavky.
Vyhodnocení požadavku Jihočeského kraje
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK.
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Poř. číslo
podání
SK 02

Označení subjektu

Název a adresa subjektu
Kraj Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 JIHLAVA

KV

Úprava
Zprávy

Požadavek

Vyhodnocení požadavku

Zmocnění SK:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako organizační složka Kraje
Vysočina zabývající se územním plánováním uplatnil v souladu s § 42 odst. 1 stavebního zákona k návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
územního plánování a stavebního řádu (dále
též „krajský úřad“) obdržel dne 16. 1. 2019
návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje v období
10/2016–12/2018 (dále též návrh zprávy),
ve smyslu § 42 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále též stavební zákon).

01

NE

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
územního plánování a stavebního řádu je
příslušný dle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a)
stavebního zákona k pořízení zásad
územního rozvoje. Dne 16. 9. 2008 vydalo
Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady
územního rozvoje Kraje Vysočina s účinností
22. 11. 2008 a poté Zásady územního
rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizací
č. 1,2,3,5 (dále též „ZÚR KrV“) s účinností
dne 30. 12. 2017. V současné době krajský
úřad pořizuje Aktualizaci č. 4 Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina, která se
nachází ve stadiu úpravy dokumentace před
veřejným projednáním. Upozorňujeme, že
Aktualizací č. 4 Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina dochází k revizi regionálních
a nadregionálních prvků ÚSES
a doporučujeme v aktualizaci Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje
prověřit návaznost ÚSES na hranici
sousedních krajů.
Dále sdělujeme, že k předloženému návrhu
zprávy Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
územního plánování a stavebního řádu jako
sousední kraj, ve smyslu § 42 odst. 1
stavebního zákona, uplatňuje vyjádření
a konstatuje, že k návrhu zprávy nemá další
připomínky.
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Koordinace ZÚR JMK se ZÚR sousedních
krajů a jejich aktualizacemi probíhá
průběžně.
Pořizovatel ZÚR JMK prověřil, že návaznost
nadregionálních a regionálních částí ÚSES
obsažených v návrhu Aktualizace č. 4 Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR KV)
na vymezení ploch a koridorů pro skladebné
části ÚSES v ZÚR JMK byla zachována.
Aktualizace č. 4 ZÚR KV k problematice ÚSES
v čl. (108) kapitoly 4.3 „Plochy a koridory
pro biocentra a biokoridory nadregionálního
a regionálního územního systému
ekologické stability“ upravila znění písm. a)
„při zpřesňování ploch a koridorů
nadmístního významu (nadregionální
a regionální) a při vymezování skladebných
částí ÚSES koordinovat vazby a souvislosti
s přilehlými územími kraje Pardubického,
Jihomoravského, Jihočeského
a Středočeského.“
Vyhodnocení požadavků Kraje Vysočina
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK.
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Poř. číslo
podání
SK 03

Označení subjektu

Název a adresa subjektu
Olomoucký kraj,
Jeremenkova 40a, 779 11 OLOMOUC

OLK

Úprava
Zprávy

Požadavek

Vyhodnocení požadavku

Zmocnění SK:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, jako organizační složka Olomouckého kraje
zabývající se územním plánováním uplatnil v souladu s § 42 odst. 1 stavebního zákona k návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor
strategického rozvoje kraje (dále jen OSR
KÚOK), obdržel dne 17. 1. 2019 návrh Zprávy
o uplatňování Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje v období 10/2016–
12/2018 (dále jen návrh zprávy), ve smyslu
ust. § 42 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební
zákon).

NE

Pro území Olomouckého kraje platí Zásady
územního rozvoje Olomouckého kraje (dále
jen ZÚR OK), ve znění Aktualizace č. 1
a Aktualizace č. 2b.
V současné době je připravena pro vydání
v Zastupitelstvu Olomouckého kraje
Aktualizace č. 3 ZÚR OK a je dokončováno
vyhodnocování po veřejném projednání
Aktualizace č. 2a ZÚR OK (vydání se
předpokládá rovněž v letošním roce).
01

V rámci Aktualizace č. 2a a Aktualizace č. 3
ZÚR OK je navrhována úprava některých
záměrů obsažených v platných ZÚR OK,
z nichž se území Jihomoravského kraje
dotýkají tyto:
• upřesněno vymezení rozvojové osy
mezinárodního a republikového významu
OS 10 vymezené PÚR ČR, ve znění
Aktualizace č. 1,
• nově řešena rozvojová osa nadmístního
významu vymezená zásadami územního
rozvoje OR 4,
• plocha E 23 – transformační stanice 11/22
kV Rozstání včetně napájecího vedení 110
kV Blansko – Rozstání,
• koridor E 22 – vedení 110 kV Vyškov –
Prostějov – přestavba stávajícího vedení
na dvojité,
• územní rezerva pro LAPV Otaslavice –
nově řešena v Aktualizaci č. 2a ZÚR OK
z důvodu změny hranice Olomouckého
kraje,
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Koordinace ZÚR JMK se ZÚR sousedních
krajů a jejich aktualizacemi probíhá
průběžně.
Aktualizace č. 3 se týká vymezení koridoru
pro záměr „Modernizace trati Brno –
Přerov“, ostatní předmětné záměry byly
řešeny v Aktualizaci č. 2a Zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK).
Pořizovatel ZÚR JMK prověřil, že návaznost
předmětných záměrů obsažených v návrhu
Aktualizací č. 2a a č. 3 ZÚR OK byla
z hlediska koordinace využívání území ve
vztahu k záměrům obsaženým v ZÚR JMK
zachována.
Vyhodnocení požadavků Olomouckého
kraje nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.
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• koridor pro modernizaci železniční tratě
č. 300 v parametrech koridorové tratě
Brno – Přerov,
• nadregionální biokoridor K 92 (navazuje
na území Jihomoravského kraje na RBC
263),
• nadregionální biokoridor K 132 - nově
řešen v Aktualizaci č. 2a ZÚR OK z důvodu
změny hranice Olomouckého kraje,

• nově byly vymezeny migrační koridory,
které na území Jihomoravského kraje
přecházejí při západní hranici
Olomouckého kraje (oblast Konicka).

Poř. číslo
podání
SK 04

Označení subjektu
PAK

Požadavek

Název a adresa subjektu
Pardubický kraj,
Komenského nám. 125, 532 11 PARDUBICE
Úprava Zprávy

Vyhodnocení požadavku

Zmocnění SK:
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje kraje, jako organizační složka Pardubického kraje zabývající se
územním plánováním uplatnil v souladu s § 42 odst. 1 stavebního zákona k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor rozvoje (dále jen krajský úřad)
obdržel dle ustanovení § 55 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve spojení s ustanovením § 47
stavebního zákona, oznámení
o projednání návrhu zprávy
o uplatňování Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje za
období 10/2016–12/2018 (dále jen
zpráva).
01

NE

Pardubický kraj neuplatnil k návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK požadavky.
Vyhodnocení požadavků Pardubického
kraje nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

Krajský úřad neuplatňuje požadavky
na doplnění návrhu zprávy
o uplatňování Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje
z hlediska koordinace využívání
území s ohledem na širší územní
vztahy.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 17. 1. 2019
společně s oznámením návrh zprávy
o uplatňování Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje, který
vyhodnocuje soulad zásad územního
rozvoje s požadavky uvedenými v § 9
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
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analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti,
v platném znění. Součástí zprávy jsou
pokyny pro zpracování návrhu
Aktualizace č. 1 Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje, podle
kterých budou mimo jiné prověřeny
územní rezervy pro záměry silniční
dopravy (vč. D43) podle ÚS JMK.
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H. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK SOUSEDÍCÍCH OBCÍ

( SO )

I.1 Přehled sousedících obcí (SO), které uplatnily připomínky:
SO_021

Hluboké (z Kraje Vysočina)

I.2 Vyhodnocení připomínky SO – viz následující tabulka:
Poř. číslo
podání

Označení subjektu

SO 021

Hluboké

Připomínka

Název a adresa subjektu
Obec Hluboké
Hluboké č.p. 31, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Úprava
Zprávy

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění SO:
Obec Hluboké (Kraj Vysočina) jako obec sousedící s územím Jihomoravského kraje uplatnila v souladu s § 42
odst. 1 stavebního zákona k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:

01

Žádáme Krajský úřad
Jihomoravského kraje, aby
v návrhu ZÚR JMK bylo na
hranici krajů koordinováno
vymezení koridoru pro VTL
plynovodu Kralice – Bezměrov
(TEP05 dle ZÚR JMK)
s rozpracovanou dokumentací
Aktualizace č. 4 ZÚR Kraje
Vysočina.

NE

Koordinace ZÚR JMK se ZÚR sousedních krajů a jejich
aktualizacemi probíhá průběžně.
Pořizovatel ZÚR JMK prověřil, že vymezení záměru „VVTL
plynovod Kralice nad Oslavou – hranice Kraje Vysočina“
bylo v návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina (ZÚR KV) pro společné jednání
koordinováno s vymezením záměru TEP05 „VTL plynovod
Kralice – Bezměrov, úsek severně od Brna“ v ZÚR JMK.
Aktualizace č. 4 ZÚR KV zúžila v k.ú. Hluboké vymezení
koridoru pro „VVTL plynovod Kralice nad Oslavou –
hranice kraje Vysočina“. Návaznost na předmětný koridor
na území Jihomoravského kraje byla zachována.
Vyhodnocení připomínky obce Hluboké nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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I. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK VEŘEJNOSTI

(V)

I.1 Přehled subjektů (V), které (v řežimu „každý“) uplatnily připomínky:
V_01

Anonymizováno

str. 147

V_02

Anonymizováno

str. 151

V_03

Spolek Občané za D43 jako obchvat celého Brna, z.s.

str. 182

V_04

Spolek „Spokojené Díly“, z.s.

str. 173

V_05

Anonymizováno

str. 173

V_06

Drásovská iniciativa, z.s. a Anonymizováno

V_07

Slatiňan, okrašlovací spolek

str. 152

V_08

Spolek „Občané za ochranu kvality bydlení
a životního prostředí v Troubsku, z.s.“

str. 182

V_09

Anonymizováno

str. 154

V_10

Anonymizováno

str. 173

V_11

Spolek Obchvat, z.s.

str. 154

V_12

Anonymizováno

str. 173

V_13

Anonymizováno

str. 156

V_14

PĚKNÝ JIH, z.s.

str. 182

V_15

Anonymizováno

str. 157

V_16

Anonymizováno

str. 157

V_17

Děti Země – klub za udržitelnou dopravu

str. 157

V_18

Anonymizováno

str. 173

V_19

Spolek „Občané za ochranu kvality bydlení
v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, z.s.“

str. 182

str. 69

I.2 Vyhodnocení a vypořádání požadavků jednotlivých V – viz následující tabulky:
Poř. číslo
podání
V 01

Označení subjektu
Anonymizováno

Připomínka

Název a adresa subjektu
Anonymizováno
Úprava
Zprávy

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění V:
xxxxx xxxxx uplatnil v souladu s § 42 odst. 2 stavebního zákona (v režimu „každý“) k návrhu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:

01

Požaduji opravu nesprávného textu
a aktualizaci Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje,
Textová část, kapitola G, záměr
RDS33 (dále kapitola v části
Odůvodnění). V rámci připomínek
k Zásadám územního rozvoje byla

NE

Odůvodnění ZÚR JMK k záměru RDS33 uvádí, že
Územní rezerva pro přeložku silnice III/15278 je
oproti Generelu krajských silnic upravena, rozšířena
o obchvat Přízřenic a napojena na Moravanskou ulici,
s možností připojení Dolních Heršpic. Trasa odvede
dopravu mimo zastavěná území obcí. Text vydaných
ZÚR JMK je oproti návrhu ZÚR JMK pro veřejné
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podána řada připomínek, několik
i k záměru RDS33. Připomínce č. P
1249-08 a č. P 1249-09 bylo sice
vyhověno, avšak ve výsledném textu
není výsledek připomínek
zapracován! Ve výsledném textu má
být uvedeno: „Trasa odvede
dopravu mimo souvisle zastavěná
území, a napojí nové rozvojové
plochy.“ Dále má být vypuštěno
„s možností připojení Dolních
Heršpic“, respektive „a dále
pokračuje severně na Heršpice“.
Zpráva o uplatňování ZUR JMK se
odvolává na výsledky ÚS. V rámci
studie však záměr RDS33 nebyl
prověřen! Dle Stavebního zákona,
§36, musí být pro územní rezervy
prověřena jejich „potřeba a plošné
nároky“. ÚS však neobsahuje
prověření potřeby a plošných
nároků záměru RDS33. Pouze
konstatuje, že je vhodné jej
realizovat. Studie ale neuvádí plošné
nároky napojení záměru na silnici
I/52 (MÚK Moravanské mosty), ani
na silnici II/152. Z poskytnutých
podkladů není patrné, zda je
napojení realizovatelné, či zda
zůstane zachována průjezdnost
silnice III/15279. Žádám, aby ze
zprávy byly vypuštěny všechny
zmínky o tom, že záměr RDS33 byl
prověřen.
02

projednání ve smyslu vyhodnocení připomínek
upraven, připomínkou požadované vypuštění textu
„a dále pokračuje severně na Heršpice“ je vypuštěno,
je doplněno, že trasa odvede dopravu mimo
zastavěná území obcí. Připomínka k návrhu ZÚR JMK
neobsahovala požadavek na vypuštění textu
„s možností připojení Dolních Heršpic“, vyhodnocení
připomínek se tedy takovým požadavkem
nezabývalo.
Vyhodnocení připomínky xxxxx xxxxx nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

Územní studie v bodu B.3.1. Principy návrhu variant
konstatuje, že navržené varianty dálniční a silniční
sítě se skládají z prvků dálniční a silniční sítě nulových
stavů, invariantních návrhových prvků a kombinace
variant návrhových prvků. Základem všech variant je
existující dálniční a silniční síť, tzn. síť nulových stavů.
Návrhové prvky byly prověřeny projektantem územní
studie. Záměry, na jejichž umístění „panuje shoda“
vyplývající z jejich dřívějšího prověření v rámci platné
projektové dokumentace záměru, v rámci povolení
stavby nebo v rámci územně plánovací
dokumentace, byly zařazeny mezi invariantní
návrhové prvky. Jedná se o záměry, které jsou
významné pro zajištění funkčnosti dálniční a silniční
sítě.
Stávající silnice III/15278 zajišťuje propojení jižní části
města Brna s širší aglomerací jižně krajského města
(Modřice, Želešice) a plní funkci alternativního
spojení k přetížené ulici Vídeňská. Nezpochybnitelně
se jedná o řešení propojení nadmístního významu,
proto je prověřováno v ZÚR JMK. Záměr severního
obchvatu Modřic vychází z požadavku obsaženého
v Generelu krajských silnic Jihomoravského kraje,
koridor pro řešení záměru je stabilizován v Územním
plánu města Brna i v Územním plánu Modřice.
Zásadním požadavkem v dotčeném území je
potřebnost odvedení dopravy mimo zastavěná území
obcí (neboť stávající silnice III/15278 prochází
v celém svém průběhu zastavěným územím).
S ohledem na výše uvedené skutečnosti projektant
územní studie vyhodnotil záměr silnice I/52 - MÚK
Moravanská včetně obchvatu Modřic jako nezbytnou
součást řešení dopravy v prostoru jižně od Brna
a zahrnul jej mezi návrhové prvky, které z důvodu
jejich stabilizace v územních plánech nebudou
variantně prověřovány. Toto vyhodnocení
potřebnosti záměru v území na základě všech
dostupných podkladů a údajů o území je možno
považovat za prověření potřeby záměru ve smyslu
§ 36 odst. 1stavebního zákona. Na základě výše
uvedeného nelze tvrdit, že potřeba územní rezervy
RDS33 nebyla v územní studii prověřována.
Požadavky na prověření všech územních rezerv pro
záměry silniční dopravy jsou obsaženy v kap. F,
v bodu F.1.4.1 „DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA“, pod

Stránka 148 / 253

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
písm. a) „Silniční doprava“ Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK.
U záměru RDS33 byla prověřena v územní studii jeho
potřeba, v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK budou prověřeny
jeho parametry a plošné nároky ve smyslu § 36 odst.
1 stavebního zákona.
Vyhodnocení připomínky xxxxx xxxxx nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

03

Výsledky ÚS ohledně výsledků
simulace intenzity dopravy nejsou
relevantní. Jak vyplývá z první
připomínky, realizace záměru RDS33
má sloužit k odvedení dopravy
z ulice Vídeňská a napojení nových
rozvojových ploch. Připravované
plány města Brna počítají při rozvoji
oblasti mezi Modřicemi a D1
s realizací ploch bydlení pro cca 15
000 obyvatel a ploch výrobních s cca
12 000 pracovními místy. Jelikož je
z výsledků ÚS patrné, že v části
Modřic realizace záměru RDS33
zhorší hlukové podmínky nad
zákonem stanovený limit, další
zvýšení dopravy vlivem nových
rozvojových ploch bude mít velmi
nepříznivý dopad. Žádám, aby při
simulaci dopravní zátěže byly tyto
rozvojové plochy vzaty v potaz (jsou
zmíněny v ZUR!).

NE

Úvodem je třeba uvést, že formulace „realizace
záměru RDS33 má sloužit k odvedení dopravy z ulice
Vídeňská a napojení nových rozvojových ploch“ není
pravdivá, záměr má řešit zejména odvedení dopravy
mimo zastavěná území obcí, neboť stávající trasa
silnice III/15278 vede téměř výhradně přes zastavěné
území.
Územní studie hodnotí hlukové podmínky, ale vždy
bez doprovodných protihlukových opatření. Případný
návrh opatření při zhoršení hlukových podmínek
bude řešen v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK.
Dle Zprávy o uplatňování ZÚR JMK bude při
Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK při prověřování
doporučených variant hledáno takové výsledné
řešení, které směřuje zejména k optimalizaci
dopravní účinnosti a minimalizaci negativních vlivů
na obyvatelstvo, lidské zdraví a životní prostředí. Je
zřejmé, že požadavky na uspořádání a využití území
pro jednotlivé záměry budou zohledňovat i řešení
případné hlukové zátěže.
Dle Zprávy o uplatňování ZÚR JMK, bodu F.1.4.1
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – a) Silniční
doprava územní studie prověřila výhledové přeložení
silnice III/15278 (tj. územní rezervu RDS33) zajišťující
propojení jižní části města Brna s širší aglomerací
jižně krajského města a plnící funkci alternativního
spojení k přetížené ulici Vídeňská se závěrem vymezit
v návrhové části koridor pro obchvat Modřic. Z textu
požadavku je zřejmé, že projektant v návrhu
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude při vymezování
návrhového koridoru řešit v podrobnosti ZÚR JMK
i požadavky na uspořádání a využití území.
Vyhodnocení připomínky xxxxx xxxxx nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

04

Dle metodiky MMR mají ZUR řešit
pouze stavby nadmístního významu.
Nesouhlasím s tvrzením, že záměr
RDS33 je záměr nadmístního
významu, neboť se jedná o přeložku
silnice III třídy, která dle platné
legislativy slouží pouze k propojení
sídel (nemá nadmístní význam). ÚS,
Etapa 2, kapitola C.2.1.2 uvádí, že
pro oblast „Jih“ se má zkoumat „vliv
JT na rozložení dopravního proudu
v území“. Nikoli tedy záměru RDS33.
Žádám o vypuštění termínu

NE

Dle stavebního zákona, § 2 písm. 1 odst. h) je
plochou (koridorem) nadmístního, popřípadě
republikového, významu plocha (koridor), která svým
významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území
více obcí, popřípadě území více krajů. Silnice
III/15278 svým významem (jako propojení jižní části
města Brna s širší aglomerací jižně krajského města)
a využitím (silnice odvede dopravu mimo zastavěná
území obcí) naplňuje požadavky kladené legislativou
na plochy (koridory) nadmístního významu bez
ohledu na své zařazení jako silnice III. třídy.
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nadmístního významu u záměru
RDS33 tak, aby byl v souladu
s platnými zákony.

Text: ÚS, Etapa 2, kapitola C.2.1.2 uvádí, že pro
oblast „Jih“ se má zkoumat „vliv JT na rozložení
dopravního proudu v území“ je vytržen z kontextu.
Kapitola C.2.1.2. Oblasti a parametry rozděluje
řešené území pro potřeby dopravního vyhodnocení
do 11 oblastí. Pro jednotlivé oblasti jsou stanoveny
hodnoticí parametry na dopravní vazby v řešeném
území, a to přímo v konkrétní oblasti, nebo
v konsekvenci na ostatní oblasti. To, že je pro oblast
„Jih“, do které patří i Modřice, stanoven hodnoticí
parametr „vliv JT na rozložení dopravního proudu
v území“ neznamená, že by měl být záměr RDS33
z hodnocení vypuštěn. Jako invariantní návrhový
prvek se projevuje při hodnocení všech variant, jeho
vypuštěním by musela být přehodnocena koncepce
dopravy ve všech variantách.
Vyhodnocení připomínky xxxxx xxxxx nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

05

Zásadně nesouhlasím s výsledky ÚS
týkajících se hlukové a rozptylové
studie. V rozporu se zadáním studie,
jsou vyhodnocovány vlivy
k zastavěnému území a až následně
přepočteny na počet obyvatel. § 30
odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.
stanovuje, které prostory jsou
zákonem chráněny před
nadměrným hlukem. Nejedná se
tedy o celé zastavěné území, ale
konkrétní stavby a prostory. V
Modřicích značnou část zastavěné
plochy tvoří např. stavby výroby
a skladování a další prostory, které
nejsou zákonem chráněny. Výsledky
hlukové studie nejsou v souladu
s platnými zákony a jejich výsledky
jsou zavádějící. Žádám
o přepracování hlukové studie tak,
aby vyhovovala zadání ÚS a platným
zákonům

NE

Hluková studie byla zpracována v souladu se
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a
v souladu se zadáním územní studie.
Dle zadání územní studie má být výstupem z hlukové
studie hodnocení, zda realizace nových komunikací
odvádějících ve většině případů dopravu mimo sídla
povede ve svém důsledku ke snížení zdravotních rizik
souvisejících s expozicí hlukové zátěže pro populaci
Jihomoravského kraje jako celku.
Pro jednotlivé varianty posuzování navrhovaných
kapacitních silnic vymezených v územní studii budou
zpracovány přehledné tabulky s informacemi
o plochách překročení limitních hodnot hluku dle
jednotlivých měst a obcí doplněný o údaj o počtu
exponovaných obyvatel.
Z legislativy je zřejmé, že chráněný venkovní prostor
staveb je funkcí obytných místností domu nikoliv
počtu obyvatel v domě bydlících. Protože lze těžko
definovat rozsah fasád s chráněným venkovním
prostorem, bylo pro hlukovou studii zvoleno jako
hodnotící kritérium počet obyvatel žijících v lokalitě.
Požadavek zadání byl naplněn. Zadání nestanovilo,
jakým způsobem bude výsledku dosaženo ani zda
budou hodnoceny všechny plochy zastavěného
území, včetně ploch výroby a skladování. Požadavek
na údaj o počtu exponovaných obyvatel byl naplněn.
Vyhodnocení připomínky xxxxx xxxxx nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

06

Výsledky modelování dopravní
situace jsou postaveny na výsledcích
sčítání dopravy z roku 2016. Výchozí
varianta – rok 2035 je získána
pomocí koeficientů navýšení
dopravy. Předpokládané dopravní
toky u všech variant vychází
z chování dopravní sítě v roce 2016.

NE

Dopravní modelování bylo provedeno odbornou
firmou HBH Projekt, spol. s r.o. v programovém
systému Winauto a dle platné, obecně používané
metodiky dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové
dopravy, který již zohledňuje vývoj silniční dopravy
mezi lety 2010 a 2016 a zpřesňuje tak odhad
výhledových intenzit dopravy. Model pracuje na bázi
„odporů“ resp. cestovních časů. U stávající sítě jsou

Stránka 150 / 253

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Namítám, že tento koncept je dnes
technologicky překonán
a neodpovídá reálnému fungování
dopravní sítě. V době chytrých
navigací a inteligentních křižovatek
reagujících na aktuální situaci, a i na
zcela lokální zácpy, by bylo vhodné
přemýšlet nad optimalizací řešení
řady křižovatek. To by ve svém
důsledku mohlo být efektivnější než
stavba nových silnic. Konkrétně
v centru Modřic jsou zcela evidentní
páteční dopravní špičky nebo
případy nehod na D1, kdy řidiči
hledají objízdné trasy. Vlivem
nevhodných úrovňových křižovatek
(např. Vídeňská x II/152) ale vznikají
zácpy a řidiči následně využívají
průjezd centrem města. Žádám, aby
v rámci aktualizace ZUR byly
vytipovány problematické křižovatky
a navrhnuta jejich optimalizace.

odpory stanoveny na základě průměrných jízdních
rychlostí jednotlivých úseků (se zohledněním
intravilánových úseků i zdrženími na stávajících
křižovatkách). Odpory jsou dlouhodobě laděny
s využitím poznatků ze směrových dopravních
průzkumů i dlouhodobých zkušeností zpracovatele
dopravního modelu.
Nejvhodnější varianty dálniční a silniční sítě D.3, S.1
a S.10 „POUČENÁ“ budou prověřeny při Aktualizaci
č. 1 ZÚR JMK v souladu s požadavky stavebního
zákona. V rámci vymezení koridorů dopravní sítě
nadmístního významu jsou řešeny i mimoúrovňové
křižovatky.
Územní studie, která má sloužit jako odborný
podklad pro následnou aktualizaci ZÚR JMK,
prověřovala v územním detailu potřebnost
a realizovatelnost vybraných záměrů navrhované
koncepce silniční dopravy na území Jihomoravského
kraje. Požadavek na vytipování problematických
stávajících křižovatek a zapracování jejich
optimalizace se nedotýká koncepce silniční dopravy,
ale zlepšení konkrétních podmínek v problémových
lokalitách. Jedná se problematiku, kterou územní
studie neměla řešit, a podrobnost, kterou ZÚR JMK
ve svém měřítku ani řešit nemůže.
Ke konkrétnímu příkladu v připomínce je nutno
uvést, že křižovatka Vídeňská x II/152 je
mimoúrovňová.
Vyhodnocení připomínky xxxxx xxxxx nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Poř. číslo
podání
V 02

Označení subjektu

Název a adresa subjektu

Anonymizováno

Anonymizováno
Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění V:
xxxxx xxxxx uplatnil v souladu s § 42 odst. 2 stavebního zákona (v režimu „každý“) k návrhu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:

01

V rámci uplatňování zásad územního
rozvoje
Jihomoravského
kraje
podávám námitku vůči trasování
VVTL plynovodu v katastru Nuzířov.
Žádám o posunutí mimo katastrální
území obce.

NE

Záměr TEP05 „VTL plynovodu Kralice – Bezměrov,
úsek severně od Brna“ je součástí koncepčního řešení
přepravní soustavy VTL plynovodů zakotveného
a stabilizovaného v ZÚR JMK dle podkladu správce
přenosové sítě a oprávněného investora NETGAS,
s.r.o.
V dotčeném území nedošlo od nabytí účinnosti ZÚR
JMK ke změnám, které by si vyžádaly přehodnocení
záměrů. Záměry jsou i nadále sledovány, ze strany
dotčeného orgánu ani oprávněného investora nebyl
uplatněn požadavek na jejich vypuštění ze ZÚR JMK.

Stránka 151 / 253

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Vyhodnocení připomínky xxxxx xxxxx nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Poř. číslo
podání
V 07

Označení subjektu

Název a adresa subjektu

Slatiňan, okrašlovací spolek

Slatiňan, okrašlovací spolek
Křehlíkova 104, 627 00 BRNO
Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění V:
Slatiňan, okrašlovací spolek uplatnil v souladu s § 42 odst. 2 stavebního zákona (v režimu „každý“) k návrhu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Předmětem naší námitky je navrhované řešení
silniční dopravy v JV oblasti, konkrétně
navržené řešení MÚK Černovická terasa a tzv.
„Jižní“ varianta řešení D1 a silnice II/430 podél
D1 v oblasti km 200-203.

01

NE

Navržené řešení „Jižní“ varianty s množstvím
nových silnic, ramp, mostů a kruhových objezdů
působí dojmem, že hlavním cílem není řešení
dopravní situace, ale maximální výdaje
z veřejných prostředků, a tedy maximální zisk
„stavební loby“. Spolek Slatiňan se
problematikou dopravy v této oblasti zabývá již
mnoho let a připravil návrh komplexního
řešení, které by řešilo dopravní situaci
s vynaložením přiměřeného množství veřejných
prostředků. Návrh jsme opakovaně předložili na
úrovni městské části, města Brna
i Jihomoravského kraje. Navrhujeme tedy
následující řešení:
• Urychleně dokončit MÚK Černovická terasa
ale s následným propojením D1 na
mezinárodní letiště Tuřany a dále do
Šlapanic v trase souběžně s připravovaným
koridorem VRT.
• Přestavět stávající křižovatku na km 203 tak,
aby byl umožněn sjezd s nájezd do všech
směrů D1 včetně připojení státní silnice
II/403 a připojení na plánovanou
průmyslovou zónu v katastru Podolí.
Současně vybudování nové silnice propojující
tento upravený sjezd s ulicí Brněnskou,
a tedy vytvoření přímého napojení D1
a Šlapanic. Tím zcela odpadne potřeba
obchvatu Slatiny nebo budování nových tras
silnice II/430 (jižní varianta). Je to nezbytní i
s ohledem na plánovanou výstavbu nových
domů v Líšni v lokalitě na Zetorem, které
budou zvyšovat potřebu napojení ulice
Holzova na D1.
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Předmětem připomínky je navrhované
řešení silniční dopravy v JV oblasti Brna,
konkrétně řešení MÚK Černovická terasa
a propojení D1 a silnice II/430 podél D1.
Základem řešení navrhovaného spolkem
Slatiňan je přestavba stávající křižovatky
na 203. km dálnice D1 tak, aby byl
umožněn sjezd a nájezd do všech směrů
D1 včetně připojení silnice II/430,
připojení plánované průmyslové zóny na
katastru Podolí u Brna a vytvoření
přímého propojení D1 a Šlapanic.
V rámci zpracování ÚS nadřazené dálniční
a silniční sítě byla na výrobních poradách
s Ministerstvem dopravy jako správcem
dálnice D1 při tvorbě variant konzultována
možnost rekonstrukce stávající dálniční
křižovatky na 203. km dálnice D1 jako
základ pro určitou skupinu variant. Ze
strany Ministerstva dopravy byla možnost
rekonstrukce stávající křižovatky zásadně
odmítnuta, proto zohlednit řešení
předloženého spolkem při Aktualizaci č. 1
ZÚR JMK není možné.
Vyhodnocení připomínky okrašlovacího
spolku Slatiňan nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Námi navržené řešení umožní uzavření
stávajícího sjezdu na km 201, což významně
omezí dopravu ve Slatině. Zároveň je to
v souladu s normami, protože v případě
vybudování MÚK Černovická terasa by
vzdálenost nového MÚK od stávajícího sjezdu
byla méně než požadované 3 km. Je možné
i variantní řešení, že by stávající sjezd 201 byl
použit pouze pro obracení vozidel údržby
a odpadá tedy zcela potřeba budování
souběžných ramp a nového mostu. Naše řešení
zároveň umožní rozšíření D1 na 3 pruhy v obou
směrech mezi kilometry 200-203 včetně
instalace protihlukových stěn, které do
dnešního dne nejsou a hluk nad nadlimitně
zatěžuje obyvatele městské části Brno – Slatina,
místní části Slatinka, obcí Podolí a Bedřichovice.
Pro pochopeni našich návrhů přikládáme v příloze
několik dokumentu:
•

Mapu se zakreslenými návrhy řešení včetně
popisu jednotlivých opatření (zakresleno do
současné podoby UP Brno a Šlapanice).
• Komentář k přiloženým návrhům včetně
hrubé kalkulace porovnávající námi
navrhované řešení s návrhy obsaženými
v současné podobě územních plánů (nejedná
se tedy o nově vytvořenou „Jižní" variantu, ta
předpokládá ještě mnohem vyšší náklady) –
a protože byla kalkulace vytvořena již v roce
2015, ceny v ní uvedené se vztahujíc k tomuto
roku.
Jsme zcela přesvědčení, že námi navržené řešení
je:
• z hlediska dopravního řešeni vhodnější,
protože řeší i budoucí vztahy s připravovanou
obytnou a průmyslovou výstavbou,
• vytváří méně staveb, tedy nevyžaduje tolik
veřejných prostředků, nezabírá tolik
zemědělské pudy a nedrobí stávající parcely,
čímž umožní případný další rozvoj v lokalitě,
• skutečně řeší omezeni provozu ve Slatině,
která je neúměrně zatížena již více než 20 let,
• je přínosné jek pro Brno, tak pro okolní obce
JV oblasti.
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK

Poř. číslo
podání

Označení subjektu

V 09

Název a adresa subjektu
Anonymizováno

Anonymizováno

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění V:
xxxxx xxxxx uplatnil v souladu s § 42 odst. 2 stavebního zákona (v režimu „každý“) k návrhu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
NE

1. Zpráva nebo ÚS JMK musí vysvětlit

01

a)

v čem se změnila legislativa
EU ohledně trasování
komunikací TEN-T, že nyní
trasa D3/S1 této legislativě
vyhovuje, nebo

b)

kde došlo ke změně v trasování
variant D3/S1, že nyní trasa
legislativě EU vyhoví, nebo

poukázat, v čem je studie Ing.
Strnada chybná
2. Zpráva musí věrohodně doložit,
že trasa s nadlimitním zatížením
hlukem a imisemi obyvatel
přilehlých obcí je opravdu
nejlepší ze zvažovaných variant
a že neexistuje žádná jiná
varianta která by obyvatele obcí
nezatěžovala těmito negativními
dopady dopravy.
c)

Poř. číslo
podání
V 11

Připomínky obsahují požadavky, které – tak jak jsou
formulovány – nemohou být zohledněny ve Zprávě
o uplatňování ZÚR JMK. Odůvodnění navrženého
řešení je věcí návrhu ZÚR JMK (resp. návrhu
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK). V obecné poloze platí, že
projektanti jsou povinni pracovat v souladu
s platnou právní úpravou, přičemž lze konstatovat,
že směrnice EU jsou transponovány do české
legislativy. Podstata připomínek bude ve Zprávě
o uplatňování ZÚR JMK zohledněna relevantním
způsobem, jak je uvedeno dále.
Návrhem případných opatření se bude projektant
zabývat při Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK.
Popis navrhovaných opatření pro předcházení,
snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo
předpokládaných závažných záporných vlivů na
životní prostředí bude v souladu s přílohou
stavebního zákona součástí Vyhodnocení vlivů na
životní prostření (SEA).
Vyhodnocení připomínek xxxxx xxxxx nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Označení subjektu

Název a adresa subjektu

Spolek Obchvat, z.s.

Spolek Obchvat, z.s.
Stojanova 766/7, 669 02 ZNOJMO
Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění V:
Spolek Obchvat, z.s. uplatnil v souladu s § 42 odst. 2 stavebního zákona (v režimu „každý“) k návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:

01

1.Požadujeme v Aktualizaci ZÚR JMK prověřit
a plnohodnotně posoudit situaci ve Znojmě, kde je
nevhodně vymezen koridor S8 nazvaný obchvat
Znojma. Tato státem sledovaná komunikace zavádí

NE
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Záměr obchvat Znojma je součástí
koncepčního řešení rozvoje silniční
dopravy zakotveného
a stabilizovaného v ZÚR JMK,

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
dopravu do příměstských částí města v ještě větší
míře než doposud, zamezuje růstu města v jeho
jihovýchodní části, potýká se s problémy
v prostoru mezi letištěm a Naturou 2000. Již nyní
překračované limity prašnosti a hlučnosti by byly
mnohonásobně překračovány po dokončení této
komunikace, jak dokazuje na straně 17 Rozptylová
studie vypracovaná HBH Projektem s. r. o. pro
Napojení silnice II/413 na silnici I/38 v dubnu 2018.
Silniční komunikace pro těžkou automobilovou
dopravu budovanou jen cca 4 km od středu města
nemůže v tak malé vzdálenosti zamezit těžkému
znečištění drobnými částicemi PM10, PM2,5
a dalšími, ba naopak nutně musí dojít k jejich
nárůstu.
Požadujeme zapracovat do Aktualizace ZÚR JMK
koridor velkého obchvatu vypracovaný Ing. Jiřím
Kalčíkem, který má JMK k dispozici již od
listopadu roku 2015 a který plně vyhovuje
veškerým potřebám Znojma a okolí i těžké
automobilové dopravě.
2. Požadujeme, aby přeložka I/38, tzv. obchvat
Znojma byla překlasifikována na městskou silnici
a ukončena kruhovým objezdem v místech styku
se silnicí II/413, Suchohrdelská.
Po posouzení všech souvislostí a dopadů je
naprosto zřejmé, že komunikace tzv. obchvatu
Znojma je již nyní pouze vnitro aglomerační
komunikací a z toho důvodu je žádoucí ji takto
nadále sledovat a v ZÚR JMK aktualizovat
současné vedení jako městskou silnici. Město
Znojmo a okolí je vnímáno jako soudržná
metropolitní aglomerace skládající se z několika
částí, z nichž některé jsou dnes připojeny k jádru
Znojma (Přímětice, Kasárna, Oblekovice,
Načeratice...). Další si sice zachovávají svoji identitu
a samosprávné orgány, ale z Širšího pohledu je
jasné, že jde o znojemskou metropolitní oblast
a tím se stává budovaná komunikace komunikací
vnitroareálovou.
PÚR ČR správně vymezila koridor Liberec, Praha,
Havlíčkův Brod, Jihlava, Znojmo, Vídeň, neboť
tento koridor je nejpřímější a nejkratší. Je rovněž
správné oddělení tranzitní dopravy vzhledem
k metropolitní aglomeraci od dopravy cílové,
zdrojové a vnitro areálové.
To vše jsou důvody vedoucí k požadavku
zahrnutí budované komunikace — přeložka
I/38 (budoucí S8) jako komunikaci
vnitroareálovou (městskou silnici).
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odpovídá dopravní koncepci
Jihomoravského kraje dané
Generelem dopravy Jihomoravského
kraje.
V dotčeném území nedošlo od nabytí
účinnosti ZÚR JMK ke změnám, které
by si vyžádaly přehodnocení záměru.
Záměr je i nadále sledován, ze strany
dotčeného orgánu ani oprávněného
investora nebyl uplatněn požadavek
na jeho vypuštění ze ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínky Spolku
Obchvat nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Poř. číslo
podání
V 13

Označení subjektu

Název a adresa subjektu

Anonymizováno

Anonymizováno
Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění V:
xxxxx xxxxx uplatnila v souladu s § 42 odst.2 stavebního zákona (v režimu „každý“) k návrhu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:

01

1. Doplnit v kapitole F, odstavci (392) u č. 22
krajinný typ Brněnský v Požadavcích na
uspořádání a využití území text:
Podporovat zachování panoramatu
historického jádra Brna a jeho
historických stavebních dominant.
Odůvodněni: Doplnění textu reaguje na
charakter tohoto krajinného typu - „jediný
celek primárně urbánního charakteru v JmK"
(viz text v Odůvodnění ZUR JmK kapitole II.G
u brněnského krajinného typu) a tímto
požadavkem naplňuje zachování cílové
charakteristiky uvedené v odstavci (391), pod
písmenem c).
Spolu s tím souvisí další připomínka a její
odůvodnění:
2. Upravit v kapitole F, odstavci (392) u č. 22
krajinný typ Brněnský v Úkolech pro
územní plánování v odrážce c) text do
podoby:
Vytvářet územní podmínky pro zachování
panoramatu historického jádra Brna a jeho
historických stavebních dominant.
Odůvodnění:
Doplnění textu přesněji reaguje na podstatu
cílové charakteristiky uvedené v odstavci
(391), pod písmenem c). Úkol vztažený pouze
na sousloví „pro zachování historických
stavebních dominant" v sobě neodráží
potřebu zachovat historické dominanty pro
jejich vnímání v pohledech na historické
panorama města. (Viz také negativní/rušivý
jev popsaný v Odůvodnění ZUR Jmk, kapitole
II.G u brněnského krajinného typu.). Platný
ÚPmB neobsahuje závazné regulační prvky
pro sledování kvality historického
panoramatu z vybraných míst. Proto je
žádoucí upřesnit text úkolu pro územní
plánování obsažený v ZUR Jmk tak, aby
doslovně reagoval na cílovou charakteristiku
brněnského krajinného typu.
Formální opravy:
3. V kapitole H.2., odstavci (432) opravte
údaj na správné č. podkapitoly D.1.8.

ANO
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Do kapitoly F návrhu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK budou na konec bodu F.1.6.
doplněny požadavky:
Z projednání návrhu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK vyplynul požadavek:
-

V kapitole F ZÚR JMK v bodě (392)
u krajinného typu 22 Brněnský
prověřte doplnění následujícího textu
do požadavků na uspořádání území:
b) Podporovat zachování panoramatu
historického jádra Brna a jeho
historických stavebních dominant.

-

V kapitole F ZÚR JMK v bodě (392)
u krajinného typu 22 Brněnský
prověřte upravení textu v úkolech pro
územní plánování v odrážce c) na
následující znění:
c) Vytvářet územní podmínky pro
zachování panoramatu historického
jádra Brna a jeho historických
stavebních dominant.

V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK budou
opraveny všechny zjištěné formální
a písařské chyby textové části.
Z vyhodnocení připomínek xxxxx xxxxx
vyplývá úprava Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Poř. číslo
podání

Označení subjektu

Název a adresa subjektu

V 17

Děti Země – Klub za udržitelnou
dopravu

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a, 602 00 BRNO

V 16

Anonymizováno

Anonymizováno

V 15

Anonymizováno

Anonymizováno
Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění V:
Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, xxx. xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx uplatnili v souladu s § 42 odst. 2
stavebního zákona k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen KÚ) svým sdělením ze dne 16. 1. 2019, č. j. JMK 2901/2019 oznámil, že byla
zpracována Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018 (dále jen
Návrh), k níž lze do 15 dní od doručení zaslat vyjádření.
Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu (dále jen Děti Země) se sídlem v Brně tímto do 15 dní od doručení výše cit. sdělení
dne ??. 1. 2019 zasílají na KÚ níže uvedené své vyjádření k Návrhu (pozn.: datum vyvěšení je standardně u KÚ JmK tajný,
nicméně Děti Země požadují, aby jejich připomínky byly na 100 % akceptovány, neboť není jejich chybou, že KÚ JmK
úmyslně porušuje zákon a neuvádí datum vyvěšování svých písemností).
Vyjádření Dětí Země:
1. Na str. 7 Návrhu se uvádí následující: „Plochy
a koridory dopravní infrastruktury byly vymezeny
tak, aby maximálně respektovaly zastavěná území
a zastavitelné plochy dle územních plánů (ÚP) obcí
Jihomoravského kraje.“

NE

Připomínka č. 1:

01

Text ve Zprávě o uplatňování ZÚR JMK se
vztahuje k vydaným ZÚR JMK. Plochy
a koridory dopravní infrastruktury byly již
vymezeny viz. kap. D.1.2. ZÚR JMK.
Požadavek na úpravu textu tak považujeme
za bezpředmětný.
Vyhodnocení připomínek Děti Země –
Klubu za udržitelnou dopravu nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Děti Země požadují změnu tohoto textu
v následujícím znění: „Plochy a koridory dopravní
infrastruktury byly vymezeny tak, aby vždy
respektovaly zastavěná území a zastavitelné plochy
dle územních plánů (ÚP) obcí Jihomoravského
kraje.“
Odůvodnění:
Podle názoru Dětí Země lze v současně době
vyspělými technickými a finančně neomezenými
prostředky vždy zajistit, aby plochy a koridory
dopravní infrastruktury VŽDY respektovaly
zastavěná území a plochy na území JmK. Pokud
tomu tak např. v některých ÚP není, tak bude nutné
tyto ÚP změnit a dát je do souladu se ZÚR, které
jsou nadřazenou ÚPD.

02

2. Na str. 7-8 Návrhu se uvádí, že při vymezení
koridorů a ploch silniční dopravy nebyly zjištěny
žádné problémy.

NE

Připomínka č. 2:
Děti Země požadují toto tvrzení za zavádějící, neboť
je min. 14 let (od cca roku 2005) známo, že trasa
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V bodě B.1.4.1 Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK je uvedeno cit.: „Při uplatňování ZÚR
JMK nebyly u ploch a koridorů vymezených
pro záměry silniční dopravy v ZÚR JMK
zjištěny problémy pramenící z jejich
vymezení, ani problémy týkající se
požadavků a úkolů stanovených pro

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
dálnice D5510 a D5511 přes největší českou Ptačí
oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví
vykazuje zásadní a obtížně řešitelný konflikt se
zájmy ochrany přírody a krajiny. Lze proto očekávat,
že stávající plánovaná trasa se stanem významným
kolizním místem, který nebude možné efektivně
realizovat v nejbližších 7-12 letech, resp. po této
lhůtě za vynaložení obrovského úsilí.

koordinaci územně plánovací činnosti
a rozhodování v plochách a koridorech pro
záměry silniční dopravy.“
Záměr dálnice D55 je součástí koncepčního
řešení rozvoje silniční dopravy zakotveného
a stabilizovaného v ZÚR JMK, odpovídá
dopravní koncepci Jihomoravského kraje
dané Generelem dopravy Jihomoravského
kraje.

Je proto nutné posoudit jiné uspokojivé řešení
trasování D55 přes PO, které tento konflikt zcela
odstraní, nebo je nutné přesvědčivým způsobem
doložit, že trasu D55 přes PO lze zachovat, ale bude
nutné vynaložit obrovské finanční prostředky na
eliminační opatření a značné finanční, technické
a organizační úsilí na nalezení dlouhodobě
udržitelných a reálných kompenzačních opatření za
trvalý zábor půdy v PO a narušení její celistvosti.

V dotčeném území nedošlo od nabytí
účinnosti ZÚR JMK ke změnám, které by si
vyžádaly přehodnocení záměru. Záměr je
i nadále sledován, ze strany dotčeného
orgánu ani oprávněného investora nebyl
uplatněn požadavek na jeho vypuštění ze
ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínek Děti Země –
Klubu za udržitelnou dopravu nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

3. Na str. 8 Návrhu se uvádí, že při vymezení
koridorů a ploch vodní infrastruktury nebyly zjištěny
žádné problémy.

NE

Připomínka č. 3:

03

V souladu s úkolem stanoveným v PÚR ČR
v čl. (198) je v ZÚR JMK vymezena územní
rezerva pro průplavní spojení Dunaj-OdraLabe (D-O-L).
Z hlediska územního plánování je záměr DO-L záměrem republikového
(mezinárodního) významu s přesahem na
území sousedních států
(Rakousko/Slovensko).

Děti Země požadují toto tvrzení za zavádějící, neboť
MD plánuje urychlit přípravu a výstavbu čubakanálu Dunaj – Odra – Labe, resp. z důvodu
ekonomické efektivnosti vypočtené švindlem jen
větve Dunaj – Odra, která je v příkrém konfliktu
s územím PO u Bzence, kde ve stejném dopravním
koridoru bude stávající železniční trať, dálnice D55
a tento čuba-kanál. Tímto způsobem dojde
k nevratné likvidaci území PO u Bzence, takže bude
velmi obtížné nalézt v jejím sousedství nové vhodné
pozemky, které by „zmenšenou“ PO doplnily na
současnou plošnou velikost a dále byly zajištěny
potřebné a rozsáhlé kompenzační opatření, které
se již dnes jeví jako nereálné.

Předmětný záměr je pořizovatelem ZÚR
JMK sledován a bude sledován i nadále, což
zajišťuje požadavek „V průběhu pořizování
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK sledovat soulad
s relevantními koncepcemi na republikové
a regionální úrovni“ obsažený v bodě F.2
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Dle bodu F.1.4.1 části b) Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK bude při
prověřování územní rezervy zohledněna
Studie proveditelnosti vodního koridoru
Dunaj – Odra – Labe (2018).
Vyhodnocení připomínek Děti Země –
Klubu za udržitelnou dopravu nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

4. Na str. 9 Návrhu se uvádí následující: „ZÚR JMK
vytvořily územní podmínky pro zabezpečení
přepravy odpadního tepla pro město Brno
vymezením koridoru pro záměr horkovodu
z Jaderné elektrárny (JE) Dukovany.“
04

NE

Připomínka č. 4:
Děti Země považují toto tvrzení v současné době za
mimo realitu, neboť je známo, že výroba elektrické
energie nemá z ekonomických hledisek budoucnost
a současně lze očekávat značné a neočekávané
negativní projevy globálních změn klimatu na území
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Záměr horkovodu z elektrárny Dukovany je
zakotven a stabilizován v ZÚR JMK
v souladu s požadavkem PÚR ČR v článku
E4a.
V dotčeném území nedošlo od nabytí
účinnosti ZÚR JMK ke změnám, které by si
vyžádaly přehodnocení záměru. Záměr je
i nadále sledován, ze strany dotčeného
orgánu ani oprávněného investora nebyl
uplatněn požadavek na jeho vypuštění ze
ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
ČR, což prakticky znamená celkové snížení množství
srážek za rok, a tedy vznik rizik spojených s absencí
potřebného množství vody pro chlazení JEDU.

Vyhodnocení připomínek Děti Země –
Klubu za udržitelnou dopravu nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Děti Země proto požadují, aby vymezení koridoru
pro uvažovaný horkovod z JEDU do Brna se stalo
minulostí, neboť lze očekávat, že zastaralá JEDU
bude v nejbližším období spíše odstavena ze svého
provozu, než že by měla zajišťovat nějakou dopravu
horké páry do Brna.
5. Na str. 11 Návrhu se uvádí, že mezi územními
rezervami jsou mj. i tyto záměry: RDS01-A Varianta
„Bystrcká“ a RDS34-A Varianta „Německá“.

NE

Připomínka č. 5:

05

Děti Země požadují, aby oba tyto záměry byly
z územních rezerv ZÚR JmK pro dopravní
nezpůsobilost (nejsou skutečnými obchvaty Brna)
vyškrtnuty, neboť jde mj. o zastaralý dálniční
koridor z Vídně do Vratislavi, který se na území ČR
začal stavět cca na jaře 1939 a podle plánu
Velkoněmecké říše měl být dokončen v roce 1940
(což se nikdy nestalo), přičemž původní funkci
nemůže v současné době i do budoucna reálně
splnit.
6. Na str. 13 Návrhu se uvádí, že mezi územními
rezervami pro železniční síť i VRT je i záměr „RDZ02
VRT Javůrek – Brno“, a to v těchto dvou variantách:
RDZ02-A Varianta A „Řeka“ a RDZ02-B Varianta B
„Petrov“.

Vyhodnocení připomínek Děti Země –
Klubu za udržitelnou dopravu nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

Dále se na str. 13 Návrhu uvádí, že probíhá
zpracování studie proveditelnosti VRT Praha – Brno
– Břeclav, která by měla být dokončená v roce 2020
a že byla zpracována studie proveditelnosti
Železničního uzlu Brno, na základě které byla dne
30. 5. 2018 Centrální komisí ministerstva dopravy
doporučena variantu Ab, tj. var. Řeka.

06

Z vyhodnocení uplatňování ZÚR JMK vyplývá
požadavek prověřit aktuálnost územních rezerv
pro záměry silniční dopravy v Aktualizaci č. 1
ZÚR JMK včetně uvedení důvodů proč mají být
územní rezervy změněny na návrhové plochy či
koridory, případně proč i nadále mají zůstat
vymezeny jako územní rezervy.

Na str. 14 Návrhu se pak uvádí následující:
„Z vyhodnocení uplatňování ZÚR JMK vyplývá
požadavek prověřit aktuálnost územních rezerv
pro záměry železniční dopravy v Aktualizaci č. 1 ZÚR
JMK včetně uvedení důvodů proč mají být územní
rezervy změněny na návrhové plochy či koridory,
případně proč i nadále mají zůstat vymezeny jako
územní rezervy. Konkrétní požadavky a podmínky
jsou uvedeny v kapitole F.“
Připomínka č. 6:
Děti Země požadují, aby oba tyto záměry
nadmístního (republikového) významu byly
z územních rezerv ZÚR JmK převedeny do
návrhových závazných koridorů VRT, které budou
posouzeny při Aktualizace č. 1 ZÚR JmK, která také
doporučí vybraný jeden dopravní koridor VRT.
Posouzení a výběr koridoru VRT např. při
schvalování ÚP Brna je podle stavebního zákona
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V kapitole F Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
pod písm. b) bodu F.1.4.1 je obsažen
požadavek prověřit aktuálnost
předmětných územních rezerv
a rovněž požadavek zohlednit dokumenty,
kterými jsou prověřovány záměry železniční
dopravy pro síť nových VRT a konvenčních
tratí.
Vyhodnocení připomínek Děti Země –
Klubu za udržitelnou dopravu nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
nepřípustné, neboť jde o nadmístní záměry, které
musí řešit ZÚR.
7. Na str. 15 Návrhu se uvádí, že pro čuba-kanál
Dunaj – Odra – Labe jsou v ZÚR JmK vymezeny tyto
územní rezervy, přičemž u nich nebyly zjištěny
žádné problémy s jejich vymezení (navíc se
dokončuje studie proveditelnosti pro tento čubakanál):

07

-

RDV01 Průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe;
úsek Veselí nad Moravou (hranice kraje) –
Hodonín

-

RDV02 Průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe;
úsek Hodonín – hranice ČR ve variantách

NE

Viz. vypořádání připomínky č. 3.

NE

Vybrané záměry s požadavkem na územní
vymezení a koordinaci v nižším stupni
územně plánovací dokumentace (ŽUB,
SJKD) jsou uvedeny v kap. H.4. Požadavky
na řešení v územně plánovací dokumentaci
obcí a podrobně komentovány z hlediska
vlastní problematiky daného záměru
v textové části II. Odůvodnění ZÚR JMK.

• RDV02-A var. A Hodonín – hranice ČR/SR
• RDZ02-B var. B Hodonín – hranice
ČR/Rakousko
Připomínka č. 7:
Děti Země požadují, aby záměr čuba-kanálu Dunaj –
Odra – Labe, resp. větev Dunaj – Odra, ve všech
variantách byl z územních rezerv ZÚR JmK pro
dopravní a ekonomickou nezpůsobilost a pro
obrovskou ekologickou rizikovost a významný
negativní vliv na území soustavy NATURA 2000 na
území JmK vyškrtnut, neboť jde o zhola nepotřebný
nadmístní a republikový záměr, který navíc není
součástí TEN-T a ani PÚR ČR.
8. K nestanovení koridoru pro železniční dopravu
v rámci ŽUB z hlediska požadavků stavebního
zákona
(= Připomínka č. 1 xxxx. xxxxx xxxxx a Připomínka
č. 3 xxxxx xxxxx)

08

Již původní ZÚR z roku 2016 přistoupily ke
stanovení nadmístního záměru modernizace ŽUB
v rozporu se zákonem. V ZÚR JmK se uvádí:
„Vzhledem k celé problematice řešení železničního
uzlu Brno, nacházející se na území statutárního
města Brna a svými podrobnosti řešení přesahující
úroveň ZÚR, ZÚR JMK v souladu se stavebním
zákonem stanovují požadavky na řešení
problematiky železničního uzlu Brno v rámci ÚP
Brna.“
V případě ŽUB nejde o stavbu místního významu,
ale významu nadmístního, resp. republikového,
proto Aktualizace č. 1 ZÚR JmK nemohou na
stanovení tohoto dopravního koridoru/plochy
rezignovat a nechat toto rozhodnutí na městě Brně
při schvalování jeho ÚP.
Připomínka č. 8:
JmK musí v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK jako
oprávněný samosprávný orgán jednoznačně
stanovit, kde má tento koridor/plocha pro ŽUB
v území být, resp. navrhnout jeho varianty a z nich
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Není důvod pro změnu přístupu k řešení
ŽUB.
Vyhodnocení připomínek Děti Země –
Klubu za udržitelnou dopravu, xxx. xxxxx
xxxxx a xxxxx xxxxx nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
pak řádným procesem vybrat tu nejvhodnější, aby
napravil nesprávný postup při tvorbě ZÚR JmK.
9. K nestanovení koridoru pro železniční dopravu
v rámci ŽUB z hlediska věcného – připomínka č. 9

NE

(= Připomínka č. 2 xxx. xxxxx xxxxx a Připomínka
č. 4 xxxxx xxxxx)
Návrh konstatuje, že „SP ŽUB byla projednána 30.
května 2018 v Centrální komisi ministerstva
dopravy, která upřednostnila variantu Ab“. Tím
Návrh zřejmě považuje posouzení variant
a umístění vybrané varianty ŽUB za vyřešený.
Nicméně v Návrhu chybí informace o tom, že:
a) Centrální komise Ministerstva dopravy (dále jen
CK MD) ani pak česká vláda svým usnesením
nijak neodůvodňují výběr varianty ŽUB. Není
proto možné a logické, aby se v rámci územního
plánování stanovovalo umístění klíčových
infrastrukturních staveb tímto způsobem, tj. bez
řádného odůvodnění a bez řádného projednání
s veřejností a s DO. Takovýto postup je
nepřezkoumatelný, a tudíž i nezákonný.
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b) Rozhodnutí CK MD o stanovení varianty
nadmístního záměru ŽUB je přitom v rozporu
s usnesením města Brna, které zní: „Město Brno
dlouhodobě usiluje o stavbu Severojižního
kolejového diametru – jako klíčového dopravního
systému pro regionální jihomoravskou dopravu.
Město Brno si současně uvědomuje, že bez SJKD
nebude modernizované nádraží dostatečně
dobře obslouženo návaznou veřejnou dopravou,
neboť město Brno neuvažuje o realizaci Nové
městské třídy v rozsahu, se kterým počítá studie
proveditelnosti. Vzhledem k finanční náročnosti
stavby SJKD město Brno požaduje financování
železniční části SJKD z prostředků státního
rozpočtu. Město Brno současně říká, že bez SJKD
je realizace modernizace ŽUB v jakékoliv variantě
z dopravních důvodů riziková. Město Brno proto
doporučuje k realizaci variantu Ac s podmínkou,
že v časově blízkém období bude realizována
smysluplná funkční etapa SJKD.“
Neakceptaci podmínky města Brna konstatuje
i samo Ministerstvo dopravy ve zprávě pro
českou vládu, kde uvádí, že: „Ministerstvo
dopravy neakceptovalo podmínku města Brna na
související výstavbu severojižního kolejového
diametru.“
Problém je v tom, že varianta Ab (var. Řeka)
neobsahuje začátek SJKD, na rozdíl od varianty
Ac (var. Řeka), viz
https://europointbrno.cz/nadrazi-u-reky/: „Ve
variantě Ab je uvažováno zapojení trati od Chrlic
zapojením do severního zhlaví hlavního
nádraží“ vs „Varianta Ac představuje poslední
možnou kombinaci zapojení tratí od Chrlic,
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Viz vypořádání připomínky č. 8.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Břeclavi a Střelic, tedy zapojení trati od Chrlic do
podzemní stanice pod osobním nádražím“.
Důvod, proč město Brno požadovalo zahrnutí
SJKD do odsunu nádraží (var. Řeka) je ten, že dle
posudků, které si nechalo zpracovat, byla ve SP
ŽUB nedostatečně dimenzována MHD v Brně, jak
také popsal doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. z Fakulty
dopravní ČVUT Praha https:// kambrno.cz/ wpcontent/uploads/2018/01/
%C5%BDUB_posudek_T%C3%BDf a.pdf (viz
Příloha č. 1 podání xxxxx xxxxx) a doc. Ing. Pavel
Drdla, Ph.D. z Dopravní fakulty Jana Pernera
Univerzity Pardubice https:// kambrno.cz/wpcontent/uploads/ 2018/01/%C5%BDUB
_posudek_Drdla.pdf. (viz Příloha č. 2 podání
xxxxx xxxxx)
S těmito veřejnými posudky a jejich závěry musí
pořizovatel pracovat a zohlednit je (pozn.: SP ŽUB
je tak logicky v této části pro tvorbu Aktualizace
č. 1 ZÚR JMK zcela neakceptovatelná).
Aby bylo zřejmé, že dosud panuje nesouhlas
města Brna s variantou vybranou CK MD, lze
připomenout, že k návrhu zadání SP SJKD přijala
Rada města Brna v říjnu 2018 toto usnesení:
„Rada města Brna žádá zadavatele Studie
proveditelnosti Severojižního kolejového
diametru o zohlednění níže uvedených
připomínek: (…) Na základě usnesení učiněného
na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/36
konaném dne 27. 2. 2018 pod bodem 2,
Stanovisko statutárního města Brna k závěrům
Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno,
vycházet ve Studii proveditelnosti SJKD z varianty
přestavby ŽUB Ac, nikoli Ab.“ (jde o bod 82
schůze Rady města Brna konané dne 23. 10.
2018: https:// www.brno.cz/sprava-mesta/
dokumenty-mesta/ zapisy-z-rady -mestabrna/?cislo=3541&rok=201 8&dokument
=2&platnost=1).
Celý materiál a návrhu zadání SP SJKD je zde:
http://www.uschovna.cz/
zasilka/GNG7IP2I5HY4SF7U-F3F/(viz též Příloha
č. 3 a 4 podání xxxxx xxxxx) a JmK ho má taktéž
k dispozici. Je tedy zřejmé, že nepanuje soulad
mezi klíčovými subjekty (městem Brnem a JmK)
a otázka výběru varianty modernizace ŽUB není
dodnes jednoznačně uzavřena. V tomto smyslu
nelze SP ŽUB považovat za reálný a zákonný
podklad pro Aktualizaci č. 1 ZÚR JmK.
Navíc rozhodnutí CK MD (důvodová zpráva
materiálu, který vzala na vědomí vláda viz Příloha
č. 5 podání xxxxx xxxxx) nepravdivé ještě v tom,
že se v něm tvrdí následující: „Varianty B tak
i přes jejich výhodnost z hlediska finanční analýzy
jsou do značné míry ohroženy politickým
nesouhlasem se zásadní změnou územněplánovací dokumentace ze strany města Brna.“
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Ve výroku CK MD jsou v první části věty správně
uváděny výsledky SP ŽUB, z nichž vyšlo, že
finančně výhodnější jsou varianty B (var. Petrov),
ale pak nepravdivě uvádí, že jsou ohroženy
politickým nesouhlasem se změnou ÚPD. Pokud
by tomu tak bylo, město Brno by v rámci svého
rozhodnutí neuvedlo, že „nedoporučuje variantu
Ab a B1b, ale považuje ji za akceptovatelnou
k realizaci“. Pokud město Brno akceptovalo
variantu B1b, implicitně tím logicky současně
deklaruje připravenost ke změně svého ÚP.
Nelze proto připustit, aby v případě, že bude
v rámci ZÚR JmK stanoven koridor pro ŽUB,
město Brno „politicky nesouhlasilo“ se změnou
ÚPD. Takové „odůvodnění“ o výběru varianty je
neakceptovatelné a nesmí být k tomu přihlíženo,
protože zcela popírá základy, na kterých je celé
územní plánování postaveno.
c) V rámci ŽUBu doposud nebyla uspokojivě řešena
železniční nákladní doprava, resp. především její
průjezd Brnem podle varianty (var. Petrov a var.
řeka). Podle materiálu, který vzala česká vláda na
vědomí ohledně SP ŽUB v červenci 2018, se má
postupovat takto: „Současně byly SŽDC uloženy
následující podmínky pro další přípravu investiční
akce: (...)
• SŽDC před zadáním dalšího stupně projektové
dokumentace zpracuje technicko-ekonomické
prověření úprav pro zvýšení prostupnosti
a stability dopravního modelu nákladní
dopravy varianty Ab, při respektování potřeb
osobní dopravy v rozsahu schváleném ve studii
proveditelnosti.
• Předmětné technicko-ekonomické prověření
bude před jejím zadáním i v průběhu
zpracování konzultováno s věcně příslušnými
odbory MD a po dokončení předloženo
Centrální komisi k určení dalšího postupu.“
Na podzim 2018 zjistil internetový server
Zdopravy.cz https://zdopravy.cz /ostuda-jakobrno-z-tydnu-jsou-mesice-tokovo-ministerstvozdrzuje-soutez-17560/, že MD neschválilo SŽDC
zadání této studie.
A v lednu 2019 SŽDC oznámila, vůbec nebude
respektovat závěry CK MD a nebude tedy
pořizovat studii, zda v rámci odsunu nádraží (var.
Řeka, Ab) nákladní železniční doprava bude do
budoucna konkurenceschopná a při průjezdu
ŽUB bezkonfliktní, viz https:// zdopravy.cz/statpokrocil- s-pripravou- presunu- brnenskehonadrazi- obesel- nakladni- dopravce-22534/.
Jedná se o nepřijatelný postup, který naprosto
zanedbává objektivní rizika a namísto jejich
posouzení a následného případného
přehodnocení nebo potvrzení původního výběru
není prokázané, že CK MD zvolená varianta
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modernizace ŽUB (var. Řeka, Ab) je dopravně
akceptovatelná a finančně ekonomická.
JmK tedy nemůže v této věci spoléhat na stát,
který odmítá plnit i podmínky, které si sám
stanovil, takže povinností JmK je tuto otázku
vyřešit v rámci pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR
JmK. Vypracovaná SP ŽUB přitom tyto otázky
nedořešila, resp. důkladně a věrohodně pro var.
Ab neposoudila funkčnost a efektivnost nákladní
železniční dopravy při průjezdu ŽUB.
Je také zřejmé, že při souběžné realizaci
modernizace ŽUB a SJKD by byly kapacitní
problémy v rámci povrchové části ŽUB daleko
menší. S tím je nutné, aby se pořizovatel
Aktualizace č. 1 ZÚR JmK vypořádal.
d) V právě běžící studii „Zvláštní podmínky pro
zpracování „Studie proveditelnosti
vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav““ je
dle zadávací dokumentace (https://
zakazky.szdc.cz/ document_ download_
5588.html) situace taková, že dle smlouvy
(https:// smlouvy. gov.cz/smlouva/ 5195872, část
Zvláštní podmínky viz: https:// smlouvy.gov.cz/
smlouva/soubor/7126620/E618S55
75_2017_PHP%C5%99%C3%ADloha%
20%C4%8D.%201.pdf) v části 4 „Rozsah řešení“
je uvedeno: „V Jihomoravském kraji je třeba
rozpracovat technické řešení zaústění VRT do
Železničního uzlu Brno (dále jen ŽUB) tak, jak je
v jednotlivých projektových variantách (A, B)
a variantě bez projektu obsaženo ve zpracované
studii proveditelnosti ŽUB a vyhodnotit
proveditelnost takto navrhovaných technických
řešení.“
A dále:
„Železniční uzel Brno
Možnosti řešení modernizace tohoto železničního
uzlu jsou předmětem zpracování „Studie
proveditelnosti železničního uzlu Brno“ (dále také SP
ŽUB). V této studii proveditelnosti jsou řešeny tři
základní varianty – Bez projektu, A – Řeka, B –
Petrov. U všech těchto variant je řešen scénář
s výhledovou realizaci vysokorychlostních tratí
Praha – Brno a Brno – Vranovice. S ohledem na
dosud neuzavřenou otázku výběru výsledné
varianty ŽUB je nutné uvažovat řešení ŽUB ve třech
scénářích a k tomu zpracovat technické a dopravnětechnologické řešení zapojení VRT.
Zpracovány budou tyto varianty ŽUB:
1. Scénář ŽUB ve variantě A: Bude převzato řešení
uvažované ve studii proveditelnosti ŽUB
2. Scénář ŽUB ve variantě B: Bude převzato řešení
uvažované ve studii proveditelnosti ŽUB
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3. Scénář ŽUB v alternativním návrhu: Návrh bude
upřesněn v průběhu zahájení prací s ohledem na
závěry z projednání SP ŽUB
Z hlediska technického řešení infrastruktury naváže
řešení zapojení do ŽUB na invariantní bod na trase
Praha – Brno (přibližně oblast Domašova),
invariantní bod na trase Brno – Břeclav (přibližně
oblast Modřic) a invariantní bod nové trati Brno –
Přerov (přibližně oblast Ponětovic). Ve výchozím
stavu bude uvažováno řešení dle stanovených tří
scénářů řešení ŽUB. Součástí technického řešení
bude navržení takových dodatečných úprav nad
rámec výchozího stavu, aby byla zajištěna
dostatečná kapacita infrastruktury a zajištěn
odpovídající provozní koncept dálkové a regionální
železniční dopravy.
Z hlediska dopravně-technologického bude
uvažována stejná hranice, jako je popsána
v hledisku technického řešení. Součástí bude výpočet
základních dopravně-technologických ukazatelů
s cílem ověřit dostatečnost kapacity infrastruktury
a stanovené jízdní doby.
Výsledkem výše uvedeného bude:
● Ověření návrhu technického řešení ŽUB pro
potřeby RS1 a 2, případně jeho doplnění
● Ověření technické a územní proveditelnosti pro
jednotlivé scénáře řešení ŽUB a variant zapojení
VRT
● Návrh provozní koncepce dálkové dopravy pro
uvedené variantní uspořádání ŽUB ve stavu po
realizaci variant VRT“
Toto je nutné skutečně posoudit variantně a na
tomto posouzení trvat. Argumentace pro to, aby se
v rámci předmětné SP na VRT posuzovaly obě
varianty umístění brněnského nádraží, má několik
zásadních důvodů:
1. Důvody „vnitřní“
- Nádraží v centru (var. Petrov / var. B ve SP ŽUB)
má u tunelového zapojení o cca 2 min kratší
jízdní dobu z invariantního bodu do nádraží (díky
kratší trati) a o cca 9 minut kratší cestovní dobu
do mnoha míst v Brně, což bude mít zásadní vliv
na celkovou ekonomiku za ušetřený čas
(skutečný i vnímaný). Rozdíl v cestovní době
Praha – Brna je tak veliký, že je pravděpodobné,
že pro dosažení podobného cestovního času
bude nutné pro odsunutí nádraží (var. Řeka / var.
A ve SP ŽUB) někde na trase Praha – Domašov
(invariantní bod dle zadání SP) zrychlit za cenu
vyšších nákladů k dosažení kratší jízdní doby,
čímž se ve výsledku mohou srovnat či přiblížit
investiční náklady. Ekonomiku je nutné hodnotit
v celku, ne na pár kilometrech variantního úseku.
- V případě tunelového zapojení, kdy na směru
Praha – Brno – Břeclav není na rozdíl od varianty
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odsunutého nádraží úvrať, je na výjezdu z Brna
směrem na Břeclav rozdíl v jízdní době cca 6-7
minut (kratší jízdní doba do nádraží + absence
úvrati), což také hraje značnou roli.
- I pokud by se řešilo jižní netunelové zapojení do
nádraží v centru, dochází k zásadnímu rozdílu
v cestovní době Praha – Brno (dveře-dveře).
Veškeré tyto varianty je třeba při Aktualizaci č. 1
ZÚR JmK pečlivě posoudit a vyhodnotit, co je
z dopravního pohledu celkově ekonomicky
efektivnější (Pozn.: Pozor na účelově zavádějící
argument o nemožnosti provedení tunelových
staveb na území Brna kvůli „špatné brněnské
geologii“. Naprostá většina tunelových staveb VRT
při – „RDZ02 VRT Javůrek – Brno ve variantách
• RDZ02-B Varianta B „Petrov“, jak tuto stavbu
označuje Zpráva, vede ve stabilním podloží.
Problém nastává až na začátku stanice hlavního
nádraží na Nových Sadech, kdy ze skály jde trať do
jílových hornin. Pokud JmK chce realizovat SJKD, tak
jeho podzemní trasa prochází v daleko horších
geologických podmínkách. Navíc je na rozdíl od VRT
v nižší hloubce, takže prochází pod historickým
jádrem těsně pod domy, přičemž nikdo
demagogicky netvrdí, že je nerealizovatelný. Tyto
záměry jsou od sebe vzdáleny pár desítek metrů a
větší problémy z hlediska stavebního má SJKD).
2. Důvody v důsledku vnějších okolností
- Jelikož se v SP ŽUB řádně neřešila nákladní
doprava, a SŽDC to odmítá řešit, navzdory
usnesení CK MD, není možné tvrdit, zda je var.
Řeka (Ab) po kapacitní dopravní stránce reálná,
a tedy je potřeba pro VRT nadále posuzovat obě
varianty polohy nádraží v Brně.
- Do hry v rámci posuzování variant VRT bude tedy
vstupovat i trasování SJKD, protože není jasné,
zda bude v době zprovoznění VRT realizován
a jednotlivé varianty zapojení VRT jsou s/bez
SJKD z hlediska vnímané cestovní doby zcela
různě dopravně-ekonomicky efektivní.
Z výše uvedeného je zřejmé, že obsah i výsledky SP
ŽUB nelze v současné podobě pro zpracování
Aktualizace č. 1 ZÚR JmK vůbec „zohlednit“, jak
mylně tvrdí Návrh na str. 30. Naopak je nepřípustné
vynakládat nyní, bez dalšího, nějaké peníze pro
variantu Ab (var. Řeka).
Je tedy nutné, aby se posoudila varianta Ac (var.
Řeka, žádá ji Brno i JmK), varianta „Až“ (dle
ŽESNADu) i varianta B1b (var. Petrov, kterou město
Brno akceptovalo, stejně jako variantu Ab: „Město
Brno nedoporučuje variantu Ab a B1b, ale považuje
ji za akceptovatelnou k realizaci.“). To proto, že je
důvodné se domnívat, že ve variantách B vyjde
celková průjezdnost ŽUB a fungování MHD v Brně
daleko lépe než u varianty Ab.
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JmK nesmí tedy rezignovat na svou funkci a musí
zodpovědně vyhodnotit všechny dopravní aspekty
všech variant rozvoje železniční dopravy na území
JmK a na základě vlastního uvážení vybrat
a zdůvodnit výběr některé z řešených variant. Aby
bylo zřejmé, která je pro občany JmK, včetně Brna,
i pro dopravce, včetně nákladní železniční dopravy,
nejlepší a která současně zaručí budoucí kvalitní
fungování i veřejné železniční dopravy.
V tomto smyslu nelze SP ŽUB považovat za odborně
kvalitní a reálný podklad pro Aktualizaci č. 1 ZÚR
JMK. Je proto povinností JmK, aby při zpracování
Aktualizace č. 1 ZÚR JmK zajistil vlastní odborné
studie, jejichž cílem bude posoudit různé varianty
a provést jejich výběr, neboť koridory VRT (jejich
výběr) i dopravní plocha pro ŽUB (a výběr varianty)
mají prokazatelně nadmístní (či spíše republikový)
význam, nikoliv místní na úrovni ÚP Brna. Je totiž
plně v kompetenci JmK, aby jednoznačně v ZÚR
JmK stanovil optimální vedení VRT i optimální
plochu pro ŽUB, neboť SP ŽUB nesplnila svůj účel
a česká vláda nerespektovala doporučení
statutárního města Brna.
Jedním z účelů Aktualizace č. 1 ZÚR JmK musí být
vymezení dopravních koridorů a ploch
nadmístního významu, tzn. vybrat koridor pro VRT
a SJKD a také plochu pro konkrétní variantu ŽUB
(SP ŽUB sice může tvořit podklad, ale nikoliv
jediný, neboť má doložené nedostatky a rizika).
Brno při schvalování svého ÚP totiž není
kompetentní, aby nadmístní záměry typu VRT,
SJKD a ŽUB řešilo bez širších vazeb na okolí.
10. Formální i věcná připomínka k VRT –
připomínka č. 10

NE

(= Připomínka č. 3 xxxx. xxxxx xxxxx a Připomínka
č. 5 xxxxx xxxxx)

10

Kromě výše uvedených věcných aspektů, které je
při posuzování výběru zapojení VRT (příp. SJKD)
a výběru varianty modernizace ŽUB nutné v rámci
Aktualizace č. 1 ZÚR JmK posoudit, je nutné
konstatovat, že JmK nepostupoval ani v rámci
vydání ZÚR v roce 2016 v souladu se zákonem, když
tzv. nadmístní a dokonce i tzv. republikové záměry
nedořešil, protože v závazné PÚR jsou tyto koridory
vymezeny. JmK byl tedy povinen je také vymezit.
JmK tedy stejně jako u samotného ŽUBu nesplnil
úkoly dané mu stavebním zákonem, protože v ZÚR
JmK vymezil jen územní rezervy a ne tzv. návrhové
koridory pro železniční dopravu, tj. pro VRT, SJKD
a ŽUB.
V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JmK je tedy nutné,
aby JmK koridory pro VRT závazně vymezil.
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Územní rezervy pro VRT jsou v ZÚR JMK
vymezeny v souladu s článkem (83) PÚR ČR
a při Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK budou
prověřeny dle požadavku uvedeného
v bodě F.1.4.1 b) Zprávy pro uplatňování
ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínek Děti Země –
Klubu za udržitelnou dopravu, xxx. xxxxx
xxxxx a xxxxx xxxxx nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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11. Připomínka k SJKD z hlediska požadavků
stavebního zákona – připomínka č. 11

NE

(= Připomínka č. 4 xxx. xxxxx xxxxx a Připomínka
č. 6 xxxxx xxxxx)

11

Kromě výše uvedeného lze konstatovat, že JmK
v rámci ZÚR JmK vydaných v roce 2016 rezignoval
na svou funkci, když nestanovil nadmístní záměr
SJKD, i když je zřejmé, že jde o klíčovou část budoucí
dopravní sítě JmK, jejíž existence/ neexistence má
navíc zásadní vlivy do fungování železniční dopravy
i dopravy veřejné v JmK.

Vybrané záměry s požadavkem na územní
vymezení a koordinaci v nižším stupni
územně plánovací dokumentace (SJKD) jsou
uvedeny v kap. H.4. Požadavky na řešení
v územně plánovací dokumentaci obcí
a podrobně komentovány z hlediska vlastní
problematiky daného záměru v textové
části II. Odůvodnění ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínek Děti Země –
Klubu za udržitelnou dopravu, xxx. xxxxx
xxxxx a xxxxx xxxxx nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK je tedy nutné,
aby JmK koridory pro SJKD závazně vymezil.
Připomínka č. 1 xxxxx xxxxx:

NE

Připomínka obecná k transparentnosti procesu
projednávání návrhu Zprávy

Připomínky směřují k procesním úkonům
pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR JMK.

Jihomoravský kraj (dále jen JMK) si k ZURkám
udělal speciální web. Www.zurka.cz. To, že se
jedná o oficiální informační portál, je zřejmé ze
stránek Jihomoravského kraje po rozkliknutí
banneru “Zásady územního rozvoje
Jihomoravského kraje”, které přesměrují sem:

Stavební zákon v ustanovení § 42 odst. 2
stanoví, že krajský úřad doručí návrh zprávy
o uplatňování zásad územního rozvoje
veřejnou vyhláškou. Doručování veřejnou
vyhláškou se řídí ustanovením § 25 zákona
č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, které v odst. 2
jednoznačně stanovuje, že doručení
veřejnou vyhláškou se provede tak, že se
písemnost vyvěsí na úřední desce správního
orgánu, který písemnost doručuje.

ttps://www.kr-jihomoravsky.cz/
Default.aspx?PubID=246347&TypeID=2
a kde je dole informace o existenci speciálního
informačního portálu. Nikde na tomto
specializovaném webu ale nelze najít
informace, že lze ke Zprávě podávat
připomínky, a už vůbec, jak se tyto připomínky
podávají.
12

K připomínkám č. 1 a 2:

V obrázkových přílohách připojuji screenshoty
z webu zurka.cz, z kterých je vidět, že
a)

na homepage není žádná informace
o zveřejnění Zprávy, natož o termínu
a možnostech jejího připomínkování, viz
obrazová příloha č. 1

Tvrzení podatele o tom že „JMK záměrně
neinformoval o možnosti připomínkování
Zprávy“ a že „pouhé otrocké dodržení
zákona, kdy je informace o Zprávě
zveřejněna na úřední desce, je v této
situace naprosto nedostatečné“ nejsou
podloženy o žádné zákonné povinnosti
vyplývající ze stavebního zákona.
Rovněž tak úvahy, vážící se k dohledávání
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK (dále také
„Zprávy“) a domněnky, jak se polovina
uživatelů připojuje na web uvedené
v připomínce č.2 jsou vůči návrhu obsahu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK zcela
bezpředmětné.
Informace o zveřejnění Zprávy,
tj. informace kde je návrh Zprávy
v elektronické a listinné podobě k dispozici,
rovněž i informace o tom, jak lze návrh
Zprávy připomínkovat, byly řádně uvedeny
v Oznámení o projednávání návrhu Zprávy
vyvěšeném na úřední desce (viz výše).
Vyhodnocení připomínek pana xxxxx xxxxx
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK.
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b) v logické sekci Časová osa je naposledy
něco z prosince, viz http://zurka.cz/osa/,
viz obrazová příloha č. 2

c)

v další sekci, kam by se člověk podíval,
tedy aktuality (na “blogu”) není taky nic,
viz http://zurka.cz/blog, viz obrazová
příloha č. 3

d) Nic není dokonce ani na homepage v sekci
Kalendář (!), viz obrazová příloha č. 4

e)

nic o Zprávě ani o jejím možném
připomínkování není ani nikde v sekci
webu zurka.cz Územní studie, viz
obrazová příloha č. 5

Žádná informace o možnostech
připomínkování Zprávy není ani na hlavní
stránce JMK, viz obrazová příloha č. 6

, a po prohledávání přes vyhledavač lze najít
jen jednu (tiskovou?) zprávu o představení
Územní studie, viz
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https://www.kr-jihomoravsky.cz/
Default.aspx?ID=382515&TypeID=2
kde je jedna věta o Zprávě, avšak bez
jakéhokoliv rozvedení, bez odkazu na Zprávu
a bez informace o termínu a možnostech jejího
připomínkování, viz obrazová příloha č. 7.

Oproti tomu uvádím příklad pražského
Metropolitního plánu, kde Praha sama aktivně
občany instruovala, jak a kdy mají
připomínkovat, vč. aplikace pro
připomínkování, viz obrazová příloha č. 8

a http://metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz
/jak_pripominkovat_plan/index.html
Z výše uvedeného plyne, že JMK záměrně
neinformoval o možnosti připomínkování
Zprávy. Pouhé otrocké dodržení zákona, kdy je
informace o Zprávě zveřejněna na úřední
desce, je v této situace naprosto
nedostatečné. A ve chvíli, kdy si k tomuto
účelu zřizuje speciální web, je to také
nepřípustné a je v rozporu s § 20 stavebního
zákona, protože občané v legitimním
očekávání předpokládají, že tak významnou
informaci, jako je možnost připomínkovat tuto
část tvorby Aktualizace č. 1 ZÚR JMK, budou
mít uvedenou na k tomu zřízených stránkách.
Tuto formu zveřejnění tedy nejde pokládat za
zákonnou. Proto požadují nové a řádné
zveřejnění Zprávy s novou možností pro
veřejnost podávat připomínky.
Připomínka č. 2 xxxxx xxxxx:

dtto

Připomínka k nemožnosti dopátrat se informace
ke Zprávě na mobilním webu
Pakliže informace o možnostech
připomínkovat Zprávu na oficiálním
informačním portálu zurka.cz neexistuje, tak
s dohledáním samotné Zprávy to není nijak
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lepší. Ta je bez nějakého bližšího popisu
“ukryta” v sekci http://zurka.cz/zur/, kde je
dole umístěn banner a nápis “Aktualizace č. 1
ZÚR JMK”. Problém je v tom, že ani
banner/obrázek, ani nápis nevedou na webu
JMK na odkaz na příslušný dokument, jako je
tomu u klasického webu, ale pouze na úvodní
mobilní obecnou stránku, viz obrazové přílohy
č. 9 a 10.

Vzhledem k tomu, že z mobilů (vč. tabletů
apod.) se na internet dostává polovina
uživatelů, je nefunkční mobilní web, který
uživatele přesměruje někam jinam, zásadní
vadou, která je v tuto chvíli nezhojitelná,
protože cca polovině lidí se Zpráva vůbec
nezobrazila, a tudíž k věci přistoupili například
s domněnkou, že stránka ještě asi není
spuštěna, nebo naopak už byla neaktuální a je
už zrušena. Povinností občana není zobrazovat
si oficiální informační portál jen z počítače.
Tuto formu zveřejnění tedy nejde pokládat za
zákonnou. Proto požadují nové a řádné
zveřejnění Zprávy s novou možností pro
veřejnost podávat připomínky.
Připomínka č. 7 xxxxx xxxxx:

NE

Připomínka k nutnosti kumulativního posouzení
záměru D43(R43) a záměru SJKD
V rámci posuzování a umisťování záměru SJKD
a D43 je nutné postupovat společně. Protože
jak na železnici, tak na silnici, se budou
v budoucnosti přepravovat stejní cestující –
jeden cestující nepojede současně vlakem
a automobilem (autobusem atd.), ale
v klíčovém úseku přes Brno využije pro svůj
transport jen jeden z těchto módů dopravy.
Jelikož jak u D43, tak u SJKD jde o zásadní
investice v řádech miliard až desítek miliard
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Úvahy podatele o vzájemném zásadním
ovlivnění nejsou ničím podloženy než
laickou úvahou. Nelze vytrhnout
z celkového koncepčního modelu dvě
infrastruktury různého módu a pracovat jen
s nimi bez zohlednění vzájemných vazeb
a souvislostí v podrobnosti, která přísluší
prověřování koncepčních řešení v zásadách
územního rozvoje. Územní plánování
v souladu cíli a úkoly územního plánování
koordinuje veřejné a soukromé záměry
a konkretizuje nikoli vytváří ochranu
veřejných zájmů (viz § 18 odst. 3
stavebního zákona). Požadovaná posouzení
věcně příslušejí resortu dopravy.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
korun a obě stavby mají podobný cíl – zrychlit
dopravu v severojižním směru a odlehčit
městu Brnu od dopravního zatížení, je
naprosto nezbytné, aby byly z hlediska
dopravního i dopravně-ekonomického
posuzovány obě stavby současně.

Záměr D43/S43 je součástí koncepce
silniční dopravy, záměr SJKD koncepce
železniční dopravy, zakotvených
a stabilizovaných v ZÚR JMK, předmětné
řešení odpovídá koncepci dopravy
Jihomoravského kraje dané Generelem
dopravy Jihomoravského kraje

Teprve dopravní studie, která se bude zabývat
oběma stavbami současně, může přinést
výsledky o potřebnosti/nepotřebosti té které
stavby a její varianty, resp. o jejím dopravním
a dopravně-ekonomickém užitku.

Aktualizace č. 1 ZUR JMK na základě
požadavku ZUR JMK dořešuje nadřazenou
silniční síť tam, kde nebylo možné v ZUR
JMK rozhodnout mezi variantami zejm.
u silnice 43, tj. vybrat výslednou variantu
záměru D43/S43.

ZÚR ani jejich Aktualizace není jen formálním
dokumentem, ale je závazným podkladem pro
rozhodování v území a pro umisťování
klíčových infrastrukturních investic s dopadem
na široké území. Proto je nutné, aby dvě
paralelní dopravní stavby, SJKD a D43, které
mají v budoucnu cílit na totožné cestující, byly
posuzovány výhradně současně.
Doposud tomu tak nebylo, a proto zejména
dopravní studie řešící silniční dopravu v JMK,
která byla nedávno dokončena a představena,
nemá žádnou vypovídající hodnotu. Není totiž
zřejmé, jakou kapacitu v budoucnu nabídne
SJKD a kolik lidí bude prostřednictvím železnice
po jeho vybudování, které přinese zcela
zásadní zrychlení veřejné dopravy, jezdit, nelze
tak jednoznačně říci, jaké bude dopravní
zatížení v rámci té které varianty D43.
Je totiž docela dobře možné, že v případě
kvalitně fungující železnice bude budoucí
zatížení na silnici daleko nižší, což bude mít
bezesporu zásadní dopady na plánování
silniční a dálniční sítě.
Požaduji proto dopravní a ekonomickou studii
posuzující záměr SJKD a D43 na území JMK
současně pořídit a teprve následně ony
koridory na území JMK vymezit.
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Vyhodnocení připomínky xxxx xxxxx
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK

Poř. číslo
podání

Označení subjektu

Název a adresa subjektu

V 18

Anonymizováno

Anonymizováno

V 04

Spokojené Díly, z.s.

V 05

Anonymizováno

Anonymizováno

V 10

Anonymizováno

Anonymizováno

V 12

Anonymizováno

Anonymizováno

Spokojené Díly, z.s.
Foglarova 1817, 664 34 KUŘIM

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Zmocnění V:
xxx. xxx. xxxxx xxxxx, xxx. jménem 3361 občanů Jihomoravského kraje, spolek Spokojené Díly, z.s., xxx. xxxxx
xxxxx jménem 332 občanů Kuřimi, xxxxx xxxxx jménem 112 občanů Malhostovic a xxxxx xxxxx jménem 3336
občanů Jihomoravského kraje uplatnili v souladu s § 42 odst. 2 stavebního zákona (v režimu „každý“) k návrhu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:

01

1. Požadujeme v Aktualizaci ZÚR JMK
plnohodnotně posoudit koridor pro
komunikaci (D/S)43 jako CELEK od D1 po
severní hranici JMK a zahrnout do
posuzování návrhový koridor pro
komunikaci (D/S) 43 v tzv. „Optimalizované
variantě", a to v celé její délce od dálnice
D1 po MÚK Skalice nad Svitavou. Tato
varianta tvoří plnohodnotný severní
obchvat Kuřimi.

02

2. Požadujeme vypustit, resp. nezahrnovat,
jižní obchvat Kuřimi, a to ani jako územní
rezervu.

03

04

NE

3. Požadujeme vypustit, resp. nezahrnovat
D43 (resp. S43), a to i ve formě územní
rezervy, v trase Troubsko – Brno-Bosonohy –
Brno-Bystrc – Brno-Kníničky – Rozdrojovice
– Jinačovice – Moravské Knínice – Drásov –
Malhostovice – Všechovice – Skalička – Malá
Lhota – Lysice.
4. V ZÚR JMK z roku 2016 schválený úsek
D43 Lysice – Sebranice – Velké Opatovice –
hranice kraje požadujeme při pořizováni
Aktualizace ZÚR JMK vypustil a dopravní
obslužnost v úseku od MÚK Skalice nad
Svitavou (viz návrh Optimalizované varianty
043) požadujeme řešit modernizací silniční
sítě silnic I., II. a III. třídy s vytvořením
obchvatů pro všechny obce jak v trase na
Letovice/Svitavy, tak v trase na Velké
Opatovice.
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Požadavky na prověření územních rezerv
pro D43 dle ÚS JMK v rámci pořízení
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK jsou obsaženy pod
písm. a) v bodě F.1.4.1 kapitoly F Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK. Ve Zprávě je rovněž
požadováno směřovat výsledné řešení
k minimalizaci negativních vlivů na
obyvatelstvo, lidské zdraví a životní
prostředí, minimalizaci negativních vlivů na
přírodu a krajinu, minimalizaci střetů
s ostatními záměry v území a zajištění
splnění zákonných limitů ochrany zdraví.
Posouzení záměru z hlediska dopadů na
životní prostředí (tedy i hlukové zátěže
a znečištění ovzduší zmíněných
v připomínce) bude obsaženo ve
„Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní
prostředí“ (tzv. SEA) včetně vyhodnocení
vlivů na soustavu Natura 2000.
Záměr dálnice D43 v úseku Lysice – hranice
kraje je součástí koncepčního řešení rozvoje
silniční dopravy zakotveného
a stabilizovaného v ZÚR JMK, odpovídá
dopravní koncepci Jihomoravského kraje
dané Generelem dopravy Jihomoravského
kraje.
V dotčeném území nedošlo od nabytí
účinnosti ZÚR JMK ke změnám, které by si
vyžádaly přehodnocení záměru. Záměr je
i nadále sledován, ze strany dotčeného
orgánu ani oprávněného investora nebyl

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
uplatněn požadavek na jeho vypuštění ze
ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínek xxx. xxx. xxxxx
xxxxx, xxx, spolku Spokojené Díly, z.s., xxx.
xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK.
5. Požadujeme zrušit koridor D52 Mikulov –
Pohořelice a D52/JT, které zavlékají tranzitní
těžkou nákladní (kamionovou) dopravu do
Brna i brněnské aglomerace, což pokládáme
za nepřípustné.

NE

Záměry dálnice D52 a D52/JT jsou součástí
koncepčního řešení rozvoje silniční dopravy
zakotveného a stabilizovaného v ZÚR JMK,
odpovídá dopravní koncepci
Jihomoravského kraje dané Generelem
dopravy Jihomoravského kraje. Záměr
dálnice D52 je vymezen v ZÚR JMK
v souladu s PÚR ČR.
V dotčeném území nedošlo od nabytí
účinnosti ZÚR JMK ke změnám, které by si
vyžádaly přehodnocení záměrů. Záměry
jsou i nadále sledovány, ze strany
dotčeného orgánu ani oprávněného
investora nebyl uplatněn požadavek na
jejich vypuštění ze ZÚR JMK.

05

Vyhodnocení připomínek xxx. xxx. xxxxx
xxxxx, xxx, spolku Spokojené Díly, z.s.
a xxxxx xxxxx nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.
6. Požadujeme vypustit, resp. nezahrnovat,
jihozápadní tangentu, a to i ve formě územní
rezervy.

NE

Požadavky na prověření územních rezerv
pro záměry silniční dopravy v rámci pořízení
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK jsou obsaženy pod
písm. a) v bodě F.1.4.1 kapitoly F návrhu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
V rámci zpracování návrhu Aktualizace č. 1
ZÚR JMK bude územní rezerva pro JZT
prověřena.

06

Vyhodnocení připomínek xxx. xxx. xxxxx
xxxxx, xxx, spolku Spokojené Díly, z.s.
a xxxxx xxxxx nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.
7. Požadujeme změnu ZÚR JMK a vymezení
obchvatu Znojma mimo území města.

NE

Záměry obchvatu Znojma jsou součástí
koncepčního řešení rozvoje silniční dopravy
zakotveného a stabilizovaného v ZÚR JMK,
odpovídá dopravní koncepci
Jihomoravského kraje dané Generelem
dopravy Jihomoravského kraje.
V dotčeném území nedošlo od nabytí
účinnosti ZÚR JMK ke změnám, které by si
vyžádaly přehodnocení záměru. Záměr je
i nadále sledován a realizován, ze strany
dotčeného orgánu ani oprávněného
investora nebyl uplatněn požadavek na jeho
vypuštění ze ZÚR JMK.

07

Vyhodnocení připomínek xxx. xxx. xxxxx
xxxxx, xxx, spolku Spokojené Díly, z.s.
a xxxxx xxxxx nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
Odůvodnění (podatele) pro body 1-7:
Komunikace známá jako D43 (resp. R43 nebo S4 3 ) se má stát součástí transevropské silniční sítě, což
znamená, že je to komunikace určená pro mezinárodní dálkovou nákladní a osobní dopravu. Uvedené
trasování D/S43 by mělo nepochybně za následek zhoršeni kvality života, zvýšení hlukové zátěže
a znečištění ovzduší, a to v situaci, kdy nelze vyloučil, že by zde docházelo k překračováni zákonných
hygienických limitu. Překročeni limitů je již dnes nepochybné pro oblast Troubsko a BrnoBosonohy, kde je opakované překračováni limitu známo za období mnoha let od roku 1997. Také
návazný tzv. jižní obchvat Kuřimi je chybně trasován a poškodil by mnoho lidi. Existuje však
„Optimalizovaná" verze koridoru silnice 43, která je trasována jako obchvaty všech obcí. Zahrnuje
smysluplný severní obchvat Kuřimi. Posouzení návrhu koridoru komunikace musí být ve smyslu
stanoviska MŽP z roku 2016 k Návrhu ZÚR JMK provedeno pro tuto navrhovanou komunikaci
jako CELEK, což musí zahrnout skutečně CELÝ úsek na území JMK, tedy od jeho severní hranice po
dálnici D1. Tranzitní doprava do Brněnské aglomerace nesmí být zavlékána ani ze severu, ani z jihu
(po baltsko-jadranském koridoru). Tranzitní doprava musí byl z Brněnské aglomerace vyváděna,
stejně jako ze Znojma a dalších měst.
8. Jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚK JMK není přípustné použít územní
studii nadřazené dálniční a silniční sítě
v jádrovém území OB3 metropolitní
rozvojové oblasti Brno tak jak byla
zpracována, neboť je vadná. Navíc
zdůrazňujeme, že úplné posouzení všech
známých variant musí byl provedeno
v procesu pořizování Aktualizace ZÚR JMK
a doloženo v Odůvodnění Aktualizace ZÚR
(včetně SEA a HIA). Tyto požadavky musí
být zahrnuty i do Zprávy o uplatňování ZÚR
JMK.

NE

Dopravní účinnost je obecně zažitý pojem
používaný v hodnocení účinků/dopadů
určité komunikace či komunikačního
systému na dotčené území či širší okolí.
Tedy jaký účinek na území bude mít např.
vložení určité nové silnice na okolní
infrastrukturu a tím i území. Tento účinek
může být pozitivní ale i negativní. Jelikož se
jedná o hodnocení dopravních účinků, tak
se používá pojem dopravní účinnost.
V případě sledování/hodnocení trasy
komunikace 43 lze jednoznačně stanovit
jaké dané účinky jsou. Příkladem je
například chování dopravního proudu při
nerealizaci nové trasy 43, nebo realizaci
v jedné ze dvou nových sledovaných trasách
či dokonce v jejich kumulaci. Každá z těchto
variant vykazovala jiné dopravní
účinky/dopady – proto dopravní účinnost –
na Velký městský okruh. A dopravní
intenzity mají opět účinky/dopady na vnitřní
systém města Brna. Pojem dopravní
účinnost v sobě vedle absolutních hodnot
(intenzity dopravy) zahrnuje i jiné složky
např. charakter a skladbu dopravního
proudu. Jde o komplexní zhodnocení účinků
dopravy na území.

Odůvodnění:

08

09

Změna územně plánovací dokumentace
(ÚPD) musí být pořizována
transparentně a musí být plnohodnotně
provedeno posouzení všech známých
variant. Předmětná územní studie nejen
nemůže nahradit žádnou část pořizování
ÚPD, ale navíc tato studie je zcela
nevěrohodná, což dokládá i výsledek této
studie odkazovaný ve Zprávě
o uplatňování ZÚR JMK. Ve studii byla
zjevně použila nesprávná kritéria
a nesprávné bylo i jejich vyhodnoceni.
Nelze např. bazírovat na ekonomických
parametrech jako „dopravní účinnost"
a přitom ignorovat standardní dopravní
řešení jako je vyvádění tranzitní dopravy
ze sídel, a naopak tranzitní dopravu
přivádět do urbanizovaných oblastí či do
jejich těsné blízkosti. Studie také
ignorovala nejaktuálnější kraji známé
řešeni D43 jako severního obchvatu
Kuřimi a toto řešení bylo odmítnuto
s nesprávným odůvodněním. Toto musí
také být napraveno.
9. Požadujeme, aby komunikace 43 (D43,
S43) nezaváděla tranzitní dopravu do žádné
obce, tedy ani do městských částí města
Brna, a aby nebyla trasována v blízkosti

Předmětná územní studie zpracovaná
autorizovanými osobami je podkladem pro
Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK a nenahrazuje
žádnou část pořizování ÚPD jak se domnívá
zástupce veřejnosti.

Vyhodnocení připomínek xxx. xxx. xxxxx
xxxxx, xxx, spolku Spokojené Díly, z.s., xxx.
xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx
nevyžaduje úpravu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK.
NE
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Viz vyhodnocení připomínek 1. až 4.
Z hlediska „vymezení jakékoliv komunikace
pro vyvedení tranzitní/nákladní dopravy

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
obytné výstavby žádné obce a nesnižovala
hodnotu rekreační oblasti Brněnské
přehrady

z Brna a Brněnské aglomerace“ lze
konstatovat, že až na jednotlivé výjimky
nezná koncepce dopravní infrastruktury
pojem „komunikace pro vyvedení tranzitní
dopravy“. V jednotlivých oblastech se
mohou vyskytovat komunikace
s vysokým/rozhodujícím podílem tranzitující
dopravy, což však není případ Brněnské
aglomerace v severojižním propojení, resp.
trase „43“. Tato trasa není rozhodně trasou,
kde by tranzitní doprava byla převažující,
naopak v celkovém podílu dopravy obsahuje
tranzit (např. nadkrajského významu – mezi
hranicemi krajů – např. směr Svitavy –
Slovensko (Lanžhot), Svitavy – Rakousko
(Mikulov) pouze několika procentuální
tranzit (cca 4 %). Komunikaci „43“ lze
jednoznačně považovat za aglomerační
komunikaci s přesahem na spojení JMK se
severními oblastmi České republiky, resp.
spojení krajských měst Brno – Pardubice,
Hradec Králové. Další přesah již je zcela
zanedbatelný. Převažující dopravou je tedy
doprava místní (vnitroaglomerační) či
zdrojová/cílová – se zdrojem či cílem
dopravy v jádru aglomerace.

Odůvodnění:
Tranzitní doprava je zdrojem hlučnosti
a znečištění ovzduší a její část – vozidla
dálkové těžké (kamionové) dopravy jsou
násobně více zatěžující než vozidla
dopravy osobní. Navíc tato doprava je
zatěžující i v noční době. Pro vedení
tranzitní dopravy, a zejména těžké
nákladní dopravy, je nutné budovat
plnohodnotné obchvaty všech
dotčených obcí.

Vyhodnocení připomínek xxx. xxx. xxxxx
xxxxx, xxx, spolku Spokojené Díly, z.s.,
xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
10. Požadujeme, aby bylo napraveno
pochybení při pořizování ZÚR a při
schvalování Aktualizace Politiky územního
rozvoje (PÚR)

NE

Vyhodnocení připomínek xxx. xxx. xxxxx
xxxxx, xxx, spolku Spokojené Díly, z.s.
a xxxxx xxxxx nevyžaduje úpravu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

Odůvodnění:

10

11

PÚR z roku 2008 zahrnovala koridor
R43 jak na Svitavy, tak i na Moravskou
Třebovou a rozhodnuti o variantách
mělo padnout v ZÚR. Návrh ZÚR
zveřejněný v březnu 2015 ignoroval
variantu ve směru na Svitavy.
V Aktualizaci PÚR schválené 15. 4. 2015,
tj. až následně po zveřejněni prvního
návrhu ZÚR, byl odkaz na Svitavy
vypuštěn bez náležitého odůvodnění.
Podobné pochybení nastalo s vypuštěním
části R55 – obchvat Břeclavi.
Navrhujeme obnovit stav z roku 2008
a vymezit jej v Aktualizaci ZÚR JMK.
4. Působení arch. Kynčla v roli zhotovitele
územní studie a zároveň působení téže
osoby v roli projektanta pro developera
s přímým negativním vlivem trasy D43 (pro
Optimalizovanou variantu) vnímáme jako
střet zájmů a budeme žádat o prověření
těchto aktivit, resp. posouzení střetu jeho

Proces pořízení ZÚR JMK (2016)
a schvalování Aktualizace PÚR ČR není
předmětem projednání Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK.

NE
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Na vědomí.
Vyhodnocení připomínek spolku Spokojené
Díly, z.s. a xxx. xxxxx xxxxx nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
zájmů u České Komory Architektů. Výstup
této studie není hodnověrný pro další
posuzování.
Odůvodnění:
Působení arch. Kynčla v roli zhotovitele
zmiňované studie není nestranné. Arch.
Kynčl vedle role zhotovitele územní studie
působí jako projektant pro developerskou
společnost IMOS, jež plánuje, v Kuřimi,
v oblasti lokality Záhoří vybudovat novou
obytnou zónu pro 5000 obyvatel. V případě
realizace trasování D43 v podobě
Optimalizované varianty (se severním
obchvatem Kuřimi) by byla nová oblast
Záhoří negativně dotčena 4 pruhovou
komunikací I/43 v těsné blízkosti
plánovaných bytových domů. Posuzování EIA
pro tento nový obytný komplex bylo v roce
2018 arch. Kynčlovi dvakrát zamítnuto.
Důvodem bylo mimo jiné, že podklady
neobsahovaly či chybně prezentovaly
budoucí stav na komunikaci I/43 pro
případnou Optimalizovanou variantu.
Arch. Kynčl předjímal budoucí stav vedení
trasy R43/D43 jinak než Optimalizovanou
variantou, viz citace z EIA oznámení pro
obytný komplex Kuřim-Záhoří.
... V budoucnu se dá očekávat výstavba
rychlostní komunikace R/43 D1 – Brno –
Moravská
Třebová, která má procházet po západním
okraji území Kuřimi… Zde bylo
předpokládáno vedení R43/D43
v Hitlerově stopě s Jižním obchvatem.
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5. Studie se snaží prosazovat trasování
komunikace D43/R43 v Hitlerově
stopě s Jižním obchvatem. Jižní obchvat
Kuřimi je plánovaný v těsné blízkosti od
zastaveného území Kuřimi pro čisté
bydlení. Prostor na vedení Jižního
obchvatu mezi Přírodní památkou
Šiberná a zastavenými domy tvoří
vzdálenost 240 m. Pokud se pro 4
pruhovou komunikaci uvažuje šíře 25 m,
pak by měl být plánovaný Jižní obchvat
umístěný v těsné blízkosti, tedy ve
vzdálenosti cca 90 m od zastaveného
území, resp. oblasti s rodinnými domy,
což je neakceptovatelné pro takovou
komunikaci s intenzitou dopravy 2030 tis. vozidel/24hod. Jižní obchvat se
plánuje vybudovat na mostních pilířích
ve výšce 10 metrů nad terénem
s tunelem do Kuřimské hory a parku
Baba. Negativní dopady do zastaveného

NE
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V rámci ÚS JMK byly prověřeny ucelené
soubory dopravních řešení – tzv. varianty
uspořádání dálniční a silniční sítě. Vzhledem
k množství variantních návrhových prvků
existuje velké množství jejich kombinací,
které byly v průběhu 1.etapy zpracování ÚS
JMK v několika krocích redukovány na
výsledných 15 variant. Ty zastupují všechny
uvažované a logicky využitelné trasy
a reprezentují tak všechna řešení potřebná
pro vyhodnocení dopravní situace
v řešeném území.
Varianty byly v ÚS JMK hodnoceny
z hlediska dopravně urbanistického (kap. C),
tak z hlediska dopadů jednotlivých variant
na životní prostředí (kap. D a přílohy D), tak
z hlediska hlukových a rozptylových studiích
jednotlivých obcí (kap. E, přílohy E1 a E2).

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
území Kuřimi, v lokalitě Díly za Sv.
Jánem, jsou tedy nezpochybnitelné.

Všechny varianty byly vyhodnoceny jako
realizovatelné.

Odůvodnění:

Vyhodnocení připomínky nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Připomínky ke zveřejněné Zprávě
o uplatňování ZÚR JMK (mající význam
Zadání pro pořizování Aktualizace ZÚR
JMK). Ve studii při hodnocení
severního a jižního obchvatu Kuřimi
zhotovitel uvádí následující a zcela
zavádějící a manipulativní informace
se záměrem upřednostnit trasování
D43/R43 v Hitlerově stopě s Jižním
obchvatem Kuřimi před
Optimalizovanou variantou, viz znění
ze studie níže. Právě Optimalizovaná
varianta je navržena tak, aby vyvedla
dopravu mimo zastavěné území.
Pro variantu s jižním obchvatem Kuřimi ve
studii zhotovitel píše:
... doprava je tzv. jižním obchvatem
Kuřimi a trasováním D43 směrem na jih
vedena mimo zastavěné území....
Pro variantu severního obchvatu Kuřimi ve
studii zhotovitel píše:
...V případě navržené optimalizované
trasy a severního obchvatu města Kuřimi
dochází k velmi negativnímu stavu
v lokalitě Kuřim-Podlesí z hlediska vedení
tranzitní dopravy ve vztahu „43" – Brno...
Právě v této oblasti Kuřím-Podlesí,
vnímáme střed zájmů zhotovitele
studie, arch. Kynčl, kde jako projektant
/architekt navrhuje obrovský bytový
komplex Záhoří pro developera
IMOS. Arch. Kynčl je zpracovatel
územního plánu pro Kuřim a existence
lokality Díly za Sv. Jánem v těsné
blízkosti jím prosazovaného Jižního
obchvatu Kuřimi mu jsou dobře
známé. Jeho pozice zhotovitele v této
připomínkované studii není nestranná.
Studie tedy není zpracována nestranně
a její výstup nelze považovat za nezávislé
posouzení variant tras a je ledy zcela
chybná.
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6. Přístup k výběru nejlepších variant
z územní studie nadřazené dálniční
a silniční sítě v jádrovém území OB3
metropolitní rozvojové oblasti Brno je
chybný. Následně je pak chybné
posuzování dopadu dopravy na životní

NE
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Dopravní modelování bylo provedeno
odbornou firmou HBH Projekt, spol. s r.o.
v programovém systému Winauto a dle
platné, obecně používané metodiky dle TP
225 Prognóza intenzit automobilové
dopravy, který již zohledňuje vývoj silniční

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
prostředí obyvatel. Při modelování je
nutné posuzovat skutečný stav
komunikací a jejich impedanci včetně
plánovaných úprav, aby se výsledná
simulace maximálně přiblížila
skutečnosti.
Odůvodnění:
Studie posuzuje negativní dopady hluku
a imisí z dopravy na základě modelování
budoucích intenzit dopravy zpracované též
v rámci této studie. Pro simulaci intenzit
dopravy byl však brán model, jež
nezahrnuje skutečný stav, tedy odpor
jednotlivých prvků na komunikacích (šířka
komunikace, přechodu. semafor, kruhový
objezd) v jednotlivých obcích, což zásadně
ovlivňují plynulost komunikace. Studie pak
uvádí, že skutečné intenzity dopravy se
mohou lišit i o více než 10 % díky lidskému
faktoru rozhodování, jakou cestu zvolí
(kratší cesta, ale pomalejší přes obec, či
rychlejší, ale delší cesta kolem).
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dopravy mezi lety 2010 a 2016 a zpřesňuje
tak odhad výhledových intenzit dopravy.
Model pracuje na bázi „odporů“ resp.
cestovních časů. U stávající sítě jsou odpory
stanoveny na základě průměrných jízdních
rychlostí jednotlivých úseků (se
zohledněním intravilánových úseků
i zdrženími na stávajících křižovatkách).
Odpory jsou dlouhodobě laděny s využitím
poznatků ze směrových dopravních
průzkumů i dlouhodobých zkušeností
zpracovatele dopravního modelu. To
znamená, že odpory na komunikacích
uvedených v připomínce odpovídají
skutečnosti. U nových komunikací
zohledňují odpory kategorii komunikací. Do
modelových stavů však záměrně nebyly
přidávány další omezující faktory, resp.
odpory typu: vliv jednotlivých křižovatek,
legislativní omezení rychlosti, průjezdu atd.
Hlavními důvody, proč nebyly použity
omezující faktory jsou:
- Měřítko – rozsah modelování. Územní
studie pracuje s velkou plochou, v daném
případě celým Jihomoravským krajem.
V takto velké ploše se nikdy nezadávají
detailní omezující faktory (např.
jednotlivé křižovatky při průjezdu
obcemi..., omezení rychlosti z 50 na
40km/h…), neboť nejsou známé
a v daných vzdálenostech nejsou
rozhodující.
- Bylo hodnoceno větší množství variant –
bylo tedy důležité, aby měly stejná
východiska. Detailní omezující faktory by
byly pro jednotlivé varianty rozdílné,
a tudíž by zkreslovaly celkový výsledek,
který by byl napadnutelný jako
neobjektivní. Takto jsou všechny varianty
srovnatelné.
- Omezující faktory jako např. legislativní
snížení rychlosti, vložení okružních
křižovatek atd. jsou závislé, na rozdíl od
koncepce na správních rozhodnutích
dotčených orgánů, které nelze na
budoucí dobu predikovat, proto pro
jednotlivé kategorie komunikací jsou
voleny takové „odpory“, které odpovídají
platné legislativě (cestovní a povolené
rychlosti...), a ne „odpory“, které je
možno aplikovat samostatně/lokálně.
- Vložení některých omezujících faktorů
může být i subjektivním pocitem
zpracovatelů – kdy dává určitá omezení.
Aby se právě zabránilo tomuto
subjektivnímu prvku (např. proč v té či
oné variantě je to a to opatření a v druhé
je jiné...) a nedošlo k umělému zásahu do
modelových stavů (které by byly
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napadnutelné, že ovlivnily výsledek),
nebyly tyto omezující faktory použity
- Při zpracování výsledné varianty v detailu
již jedné varianty lze pro jednotlivé
lokality přistoupit k zadání omezujících
faktorů pro optimalizaci, a ještě vyšší
účinnost opatření, avšak toto není případ
variant ÚS.
Vyhodnocení připomínek spolku Spokojené
Díly, z.s. a xxx. xxxxx xxxxx nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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7. Zpracovatel chybně posuzoval
dopady na obyvatele žijících
v chráněných venkovských prostorech
staveb, a tudíž je tedy posouzení zcela
špatné. Posouzení variant dle této
studie je zcela zavádějí a chybné a je
snahou upřednostňovat řešení vedení
D43 v Hitlerově variantě s Jižním
obchvatem Kuřimi před variantou
Optimalizovanou se severním
obchvatem. Při hodnocení
negativních vlivů z dopravy na
obyvatele v území jsou do výpočtu
chybně kalkulovány budovy, které
neslouží pro bydlení a posuzování
negativních dopadů na obyvatele je tedy
zcela zkreslené a chybné.

NE

Počet obyvatel žijících v lokalitě není dáno
chráněným venkovním prostorem staveb.
Chráněný venkovní prostor staveb je funkcí
obytných místností domu nikoliv počtu
obyvatel v domě bydlících. Hodnotícím
kritériem byl v ÚS JMK počet obyvatel.
V rámci ÚS JMK byly prověřeny ucelené
soubory dopravních řešení – tzv. varianty
uspořádání dálniční a silniční sítě. Vzhledem
k množství variantních návrhových prvků
existuje velké množství jejich kombinací,
které byly v průběhu 1.etapy zpracování ÚS
JMK v několika krocích redukovány na
výsledných 15 variant. Ty zastupují všechny
uvažované a logicky využitelné trasy
a reprezentují tak všechna řešení potřebná
pro vyhodnocení dopravní situace
v řešeném území.

Odůvodnění:

Varianty byly v ÚS JMK hodnoceny
z hlediska dopravně urbanistického (kap. C),
tak z hlediska dopadů jednotlivých variant
na životní prostředí (kap. D a přílohy D), tak
z hlediska hlukových a rozptylových studiích
jednotlivých obcí (kap. E, přílohy E1 a E2).

Studie uvádí, že posuzuje negativní vliv
hluku a imisí pro jednotlivé varianty tras
D43 oproti zastavěnému území (Chráněný
venkovní prostor staveb), resp. počtu
obyvatel v daném území trvale žijících. Je
tedy zmatečné a otázkou, jak jsou údaje
o výpočtu dopadu na obyvatele ve
skutečnosti prováděny, když v hlukové
studii zpracovatel konkrétně uvádí:

Vyhodnocení připomínek spolku Spokojené
Díly, z.s. a xxx. xxxxx xxxxx nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

...Definovat, která konkrétní fasáda je
chráněným venkovním prostorem ve smyslu
vyhlášky není v možnosti této studie...
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8. Zpracovatel studie v části negativních
dopadů na trasy D43 na obyvatele
neprovedl zohledněni navrhovaných
opatření pro redukování negativních vlivů.
Není jasné, zda by vůbec měla tato
navrhovaná opatření nějaký vliv na
minimalizaci negativních vlivů. Pak tedy
není možné prezentovat nějakou variantu
s kategorií doporučenou, možnou či
nemožnou a výstup studie je tedy
nehodnověrný a nekompletní.

NE
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Studie neměla za úkol navrhovat konkrétní
opatření v konkrétních lokalitách. Měla
pouze říci, pro které lokality a v jakých
variantách je potřeba opatření navrhnout.
Kupříkladu lokalita Kuřim – díly za Sv.
Jánem. V hlukové studii je k variantám,
které se jich dotýkají, jasně napsáno:
„Pokud bude nadále uvažováno s realizací
této varianty dopravy bude nutné v lokalitě
V lokalitě Díly za svatým Janem vybudovat
nadstandartní povrchové anebo
podpovrchové technické opatření
znamenající zásadní snížení akustické zátěže

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
z dopravy v daném území (např. tunel,
nadzemní obestavení komunikace včetně
zastřešení a podobně).“

Budování nové komunikace D43/S43 v těsné
blízkosti obydlených zón bude mít na tyto
oblasti negativní vliv. Studie má za úkol
ochranná opatření navrhovat, aby se
negativní dopady minimalizovaly. Ve studii
se však uvádí v souvislosti s protihlukovými
stěnami následující:

Návrhem případných opatření se bude
projektant zabývat při Aktualizaci č. 1 ZÚR
JMK.
Popis navrhovaných opatření pro
předcházení, snížení nebo kompenzaci všech
zjištěných nebo předpokládaných závažných
záporných vlivů na životní prostředí bude
v souladu s přílohou stavebního zákona
součástí Vyhodnocení vlivů na životní
prostření (SEA).

...V rámci volně dostupných dat neexistuje
konkrétní databáze obsahující parametry
jednotlivých stěn zájmové oblasti...

Vyhodnocení připomínek spolku Spokojené
Díly, z.s. a xxx. xxxxx xxxxx nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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9. Žádná ze stávajících navrhovaných
doporučených variant zhotovitelem pro
aktualizaci ZUR neřeší efektivní napojení
D43/S43 ve směru na/z Blansko. Jižní
obchvat Kuřimi je pro tento provoz příliš
vzdálený a veškerý provoz mezi D43/S43
a Blanskem by zatížil komunikace
v Kuřimi.

NE
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Napojení směru Brno – Blansko je řešeno
upravenou stávající trasou sil. I/43 v úseku
Česká – Kuřim – Lipůvka právě s prioritou
kapacitního propojení aglomeračního
významu s prioritou směru na Blansko. Tyto
úpravy jsou nyní v přípravě ze strany ŘSD.
Vyhodnocení připomínek spolku Spokojené
Díly, z.s. a xxx. xxxxx xxxxx nevyžaduje
úpravu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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Poř. číslo
podání
V 19

V 03
V 08
V 14

Označení subjektu

Název a adresa subjektu

Spolek „Občané za ochranu kvality bydlení
v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích
a Jinačovicích, z.s.
U luhu 23, 635 00 BRNO
Občané za D43 jako obchvat celého Brna, z.s.
Občané za D43.....z.s.
Opálkova 758/16, 635 00 BRNO
Občané za ochranu kvality bydlení a životního
Občané za ochranu kvality bydlení
prostředí v Troubsku, z.s.
a životního prostředí v Troubsku, z.s.
Hodakova 582/27, 664 41 TROUBSKO
PĚKNÝ JIH, z.s.
PĚKNÝ JIH, z.s.
Moravanská 159/86, Přízřenice, 619 00 BRNO
Spolek „Občané za ochranu kvality
bydlení v Brně-Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích z.s.

Úprava
Zprávy

Připomínka

Vypořádání připomínky

Zmocnění V:
Spolky „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, z.s.“, „Občané za
D43 jako obchvat celého Brna, z.s.“, „Občané za ochranu kvality bydlení a životního prostředí v Troubsku, z.s.“
a „PĚKNÝ JIH, z.s.“ uplatnily v souladu s § 42 odst. 2 stavebního zákona (v režimu „každý“) k návrhu Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 následující:

I. Připomínky ke Zprávě o uplatňování ZÚR JMK
Krajský úřad JMK vydal veřejnou vyhlášku ze dne 16.1.2019, čj. JMK 2901/2019, kterou oznámil zveřejnění
„Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018“.
Níže v souladu se zákonem podáváme připomínky, které pokládáme za závažné a požadujeme, aby návrh Zprávy
o uplatňování ZÚR byl zcela zásadním způsobem přepracován a naše připomínky byly jednotlivě vypořádány.
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1. Pořizovatel Aktualizace v návrhu Zprávy
o pořizování omezuje rozsah činností při
pořizování Aktualizace ZÚR odkazy na
„Územní studii nadřazené dálniční
a silniční sítě v jádrovém území OB3
Metropolitní rozvojové oblasti Brno" (dále
jen „ÚS nadřazené sítě"). Takto nelze
pořizování Aktualizace ZÚR zúžit.
Aktualizace ZÚR je, technicky řečeno,
změnou ZÚR. Je nutné, aby odůvodnění
této změny ZÚR, tj. přechodu od ZÚR JMK
vydaných v roce 2016 k novému znění ZÚR
JMK ve znění Aktualizace č. 1 bylo plně
transparentní a každá dílčí změna mezi
ZÚR JMK z roku 2016 a zněním ZÚR po
aktualizaci byla odůvodněna, a to mimoprocesně v ÚS nadřazené sítě, ale přímo
v odůvodnění Aktualizace ZÚR. Pouze
takto může být transparentně zachována
logická kontinuita procesu územního
plánování, tj. aby důsledně a ve všech
existujících souvislostech byly
v odůvodnění Aktualizace odůvodněny mj.
všechny nově zařazované koridory
dopravní sítě, měněné koridory dopravní
sítě, a to jak na úrovni návrhových

NE

Vzhledem k výstupům porovnání variant dálnice
D43 v ZÚR JMK (2016) byl ve vydaných ZÚR JMK
stanoven úkol zpracovat ÚS JMK, která by
varianty (zejména D43) prověřila a porovnala
v podrobnějším měřítku. Na základě zpracované
ÚS JMK autorizovanými osobami byly vybrány
nejvhodnější varianty, které budou dále
prověřeny při Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK.
Úkolem Aktualizace č. 1 ZÚR JMK je prověřit
zejména územní rezervy stanovené v ZÚR JMK,
mezi nimiž jsou i územní rezervy prověřené
Územní studií nadřazené dálniční a silniční sítě.
Požadavky na prověření územních rezerv (nejen
pro D43 dle ÚS JMK) v rámci pořízení Aktualizace
č. 1 ZÚR JMK jsou obsaženy pod písm. a) v bodě
F.1.4 kapitoly F Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
koridorů, tak i každé jednotlivé územní
rezervy.
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2. ÚS nadřazené sítě odkazuje jako na
podklady na řadu autorizovaných studií
předaných obcemi a spolky. Celá řada
těchto studií však nebyla nijak použita.
Požaduje se, aby zpracovatel Aktualizace
ZÚR se explicitně těmito autorizovanými
studiemi zabýval a pokud nesouhlasí
s jejich obsahem a závěry, aby obsah
a závěry těchto autorizovaných studií
v odůvodnění Aktualizace ZÚR explicitně
vyvrátil.

NE

K podkladům podatelů uvádíme, že projektant se
při zpracování ÚS JMK všemi v dokumentaci
uvedenými podklady řádně zabýval, všechny
prostudoval a relevantní závěry využil při jejím
zpracování.
Požadavek na vyvrácení obsahu a závěrů těchto
podkladů v odůvodnění Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
nevyplývá ze stavebního zákona.
Využitím podkladových studií se již zabýval
Nejvyššího správního soudu v rozsudku č. 1 Ao
7/2011-526 ze dne 21. června 2012 v článku
[252], podle něhož jsou podkladové studie pouze
pomocnými dokumenty, které slouží
k prověřování realizovatelnosti, limitů
a smysluplnosti (účinnosti) jednotlivých záměrů.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

003

3. Požaduje se, aby ke Zprávě
o uplatňování ZÚR JMK byla připojena
příloha se seznamem územně plánovací
dokumentace, územních studií
a významných oborových podkladů (jak
tomu bylo i u Zadání ZÚR JMK v roce
2013) a aby zde byly uvedeny i všechny
podkladové autorizované a další studie
a dokumenty, které k procesu územního
plánování předaly obce, spolky a občané
kraje. Jediným podkladem pořizování
Aktualizace ZÚR JMK nemůže být ÚS
nadřazené sítě.

ANO

004

4. Dopravní modelování v ÚS nadřazené
sítě bylo dle tvrzení v ÚS nadřazené sítě
spočteno bez omezujících faktorů, jako
jsou odpory jednotlivých křižovatek nebo
omezování rychlosti přes sídelní
aglomerace či v jejich blízkosti (viz str. A-9
ÚS nadřazené sítě). To je postup vhodný
pouze v území, kde v území nejsou reálná
omezení, ale je to přístup vedoucí ke zcela
vadným výsledkům dopravního
modelování v případech, kde omezení
jsou podstatná, např. se jedná o reálně již
existující komunikaci jako průtahové
komunikace městem Kuřim (silnice II/385
a II/386), průtah městskou částí Kníničky
a částí Bystrc-Zámostí (silnice III/3846)
a průtah městskou částí Brno-Bosonohy
(silnice II/602). Na těchto komunikacích
jsou různá významná omezení, takže je
nelze považovat za komunikace bez
„omezujících faktorů". Nerealistický
postup bez reálně existujících omezujících
faktorů není transparencí metodiky, ale
zásadní chybou. Dopravní modelování je

Stavební zákon neukládá zpracování seznamů
podkladů jako přílohu Zprávy o uplatňování.
V případě potřeby je na podklady odkazováno
přímo v textu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Dopravní modelování bylo provedeno odbornou
firmou HBH Projekt, spol. s r.o. v programovém
systému Winauto a dle platné, obecně používané
metodiky dle TP 225 Prognóza intenzit
automobilové dopravy, který již zohledňuje vývoj
silniční dopravy mezi lety 2010 a 2016 a zpřesňuje
tak odhad výhledových intenzit dopravy. Model
pracuje na bázi „odporů“ resp. cestovních časů.
U stávající sítě jsou odpory stanoveny na základě
průměrných jízdních rychlostí jednotlivých úseků
(se zohledněním intravilánových úseků
i zdrženími na stávajících křižovatkách). Odpory
jsou dlouhodobě laděny s využitím poznatků ze
směrových dopravních průzkumů i dlouhodobých
zkušeností zpracovatele dopravního modelu. To
znamená, že odpory na komunikacích uvedených
v odstavci 4 odpovídají skutečnosti. U nových
komunikací zohledňují odpory kategorii
komunikací. Do modelových stavů však záměrně
nebyly přidávány další omezující faktory, resp.
odpory typu: vliv jednotlivých křižovatek,
legislativní omezení rychlosti, průjezdu atd.
Hlavními důvody, proč nebyly použity omezující
faktory jsou:
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tedy nutné pro všechny reálné varianty
nadřazené komunikační sítě tedy při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK provést
znovu a řádně. Na ÚS nadřazené sítě a její
závěry tedy nelze v Aktualizaci ZÚR JMK
navazovat a návrh Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK tedy musí být upraven.

- Měřítko – rozsah modelování. Územní studie
pracuje s velkou plochou, v daném případě
celým Jihomoravským krajem. V takto velké
ploše se nikdy nezadávají detailní omezující
faktory (např. jednotlivé křižovatky při
průjezdu obcemi..., omezení rychlosti z 50 na
40 km/h…), neboť nejsou známé a v daných
vzdálenostech nejsou rozhodující.
- Bylo hodnoceno větší množství variant – bylo
tedy důležité, aby měly stejná východiska.
Detailní omezující faktory by byly pro
jednotlivé varianty rozdílné, a tudíž by
zkreslovaly celkový výsledek, který by byl
napadnutelný jako neobjektivní. Takto jsou
všechny varianty srovnatelné.
- Omezující faktory jako např. legislativní snížení
rychlosti, vložení okružních křižovatek atd. jsou
závislé, na rozdíl od koncepce na správních
rozhodnutích dotčených orgánů, které nelze
na budoucí dobu predikovat, proto pro
jednotlivé kategorie komunikací jsou voleny
takové „odpory“, které odpovídají platné
legislativě (cestovní a povolené rychlosti...),
a ne „odpory“, které je možno aplikovat
samostatně/lokálně.
- Vložení některých omezujících faktorů může
být i subjektivním pocitem zpracovatelů – kdy
dává určitá omezení. Aby se právě zabránilo
tomuto subjektivnímu prvku (např. proč v té či
oné variantě je to a to opatření a v druhé je
jiné...) a nedošlo k umělému zásahu do
modelových stavů (které by byly
napadnutelné, že ovlivnily výsledek), nebyly
tyto omezující faktory použity
- Při zpracování výsledné varianty v detailu již
jedné varianty lze pro jednotlivé lokality
přistoupit k zadání omezujících faktorů pro
optimalizaci, a ještě vyšší účinnost opatření,
avšak toto není případ variant ÚS.
Z hlediska „vymezení jakékoliv komunikace pro
vyvedení tranzitní/nákladní dopravy z Brna
a Brněnské aglomerace“ lze konstatovat, že až na
jednotlivé výjimky nezná koncepce dopravní
infrastruktury pojem „komunikace pro vyvedení
tranzitní dopravy“. V jednotlivých oblastech se
mohou vyskytovat komunikace
s vysokým/rozhodujícím podílem tranzitující
dopravy, což však není případ Brněnské
aglomerace v severojižním propojení, resp. trase
„43“. Tato trasa není rozhodně trasou, kde by
tranzitní doprava byla převažující, naopak
v celkovém podílu dopravy obsahuje tranzit
(např. nadkrajského významu – mezi hranicemi
krajů – např. směr Svitavy – Slovensko (Lanžhot),
Svitavy – Rakousko (Mikulov) pouze několika
procentuální tranzit (cca 4 %). Komunikaci „43“
lze jednoznačně považovat za aglomerační
komunikaci s přesahem na spojení JMK se
severními oblastmi České republiky, resp. spojení
krajských měst Brno – Pardubice, Hradec Králové.
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Další přesah již je zcela zanedbatelný. Převažující
dopravou je tedy doprava místní
(vnitroaglomerační) či zdrojová/cílová – se
zdrojem či cílem dopravy v jádru aglomerace.
Při zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR JMK využít
dopravní modelování.
Do bodu F.1.4.1 písm. a) Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK budou doplněny následující požadavky:
- Při zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR JMK využít
dopravní modelování.
Z vyhodnocení připomínky vyplývá úprava
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
NE

005

5. Vzhledem k tomu, že dopravní
modelování poskytuje zásadní údaj,
intenzitu dopravy, tedy počet mobilních
zdrojů znečištění za jednotku času,
protože jak rozptylová studie, tak
i hluková studie tedy kriticky závisí na
těchto údajích jako na vstupních
parametrech, jsou jak hluková studie, tak
i rozptylová studie zatíženy vážnými
vadami a nelze z nich vyvozovat
spolehlivé závěry pro posuzování nebo
dokonce vylučování variant. Dopravní
modelování je tedy nutné pro všechny
reálné varianty nadřazené komunikační
sítě tedy při pořizování Aktualizace ZÚR
JMK provést znovu a řádně. Na ÚS
nadřazené sítě a její závěry tedy nelze
v Aktualizaci ZÚR JMK navazovat a návrh
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK tedy musí
být v tomto smyslu upraven.

NE

006

6. ÚS nadřazené sítě nevyhodnotila
kumulativní vlivy z hlediska znečištění
ovzduší a tím také nemohla vyhodnocovat
tyto vlivy vzhledem k zákonným limitům.
Nebyl tedy z tohoto důvodu, i z řady
dalších důvodů, spolehlivě zjištěn stávající
ani predikovaný stav v území pro rok 2035
beze změn navrhovaných v Aktualizaci
ZÚR a totéž díky problematickému
dopravnímu modelování a dalším
důvodům platí i pro predikce stavu území
pro jednotlivé varianty, nebylo možné
provést věrohodné porovnání variant
oproti stavům, které jsou nazývaný
„nulové" ani mezi variantami řešeními
jako takovými. Nebylo tedy možné ani
věrohodně některé varianty upřednostnit
nebo jiné zavrhnout. Dopravní
modelování je tedy nutné pro všechny
reálné varianty nadřazené komunikační
sítě tedy při pořizování Aktualizace ZÚR
JMK provést znovu a řádně a následně je
nutné zpracovat novou rozptylovou studii.

Viz vyhodnocení připomínky 004.

V předmětné rozptylové studii byly hodnoceny
všechny relevantní a známé kumulativní vlivy, pro
které existují dostatečné vstupní informace, tak
jak je ve studii uvedeno.
Do výpočtu rozptylové studie byly zahrnuty jak
mobilní zdroje znečišťování ovzduší (silniční
doprava), tak všechny vyjmenované stacionární
zdroje podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.
a nevyjmenované plošně sledované stacionární
zdroje (lokální topeniště) v řešeném území. Nad
rámec těchto zdrojů znečišťování ovzduší byly do
výpočtu dále zahrnuty i další zdroje, u kterých se
předpokládá významný vliv na kvalitu ovzduší
a lze jejich příspěvky vyčíslit.
Na zájmovém území JMK byla zohledněna
i specifická větrná eroze zemědělské půdy, která
nebývá obvyklou součástí jiných rozptylových
studií v jiných krajích. Dále pak byly v modelu
zohledněny sekundární aerosoly, kde byla tímto
způsobem zohledněna imisní zátěž ze všech
významných zdrojů z celé Evropy na základě
modelu CAMx. Tzv. sekundární aerosoly a dálkový
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Na ÚS nadřazené sítě a její závěry tedy
nelze v Aktualizaci ZÚR JMK navazovat
a návrh Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
tedy musí být v tomto smyslu upraven.

transport vznikají chemickou transformací
z plynných znečišťujících látek (prekurzorů) a jsou
významnou složkou celkových koncentrací
znečišťujících látek v ovzduší. Prekurzory
sekundárních aerosolů jsou zejména oxidy síry
a dusíku, amoniak a těkavé organické látky,
výsledné částice pak mohou mít charakter
sulfátů, nitrátů, amonných iontů a organických
částic. Vzhledem k délce trvání chemických reakcí
jsou pro sekundární aerosoly typické velmi
dlouhé transportní dráhy a slabá či žádná
prostorová vazba mezi místem emise prekurzorů
a lokalitou, v níž se aerosoly ve výsledku projeví
formou příspěvku k imisním koncentracím.
Součástí rozptylové studie jsou i predikce
budoucích emisí z rozvojových ploch na
zájmovém území. Nulový stav byl jasně definován
a porovnání variant s nulovým stavem bylo
prokazatelně provedeno.
V ÚS JMK jsou podchyceny všechny možné
kumulativní vlivy, které lze k roku 2035
předpokládat. Více o zahrnutých zdrojích
znečišťování ovzduší viz text rozptylové studie.
Pro vyhodnocování hlukové zátěže platí zvlášť
hlukové limity pro automobilovou dopravu po
veřejných komunikacích, zvlášť hlukové limity pro
kolejová vozidla, a zvláště hlukové limity pro
ostatní zdroje hluku. Tyto typy hlukové zátěže se
navzájem nesčítají. To znamená, že na rozdíl od
posuzování vlivů na ovzduší se v hlukové studii
hodnotila pouze automobilová doprava. Do
hlukové studie byly zadány všechny významné
komunikace s možným negativním vlivem na své
okolí a byly zohledněny všechny možné
kumulativní vlivy týkající se limitů pro
automobilovou dopravu po veřejných
komunikacích.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
NE
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7. ÚS nadřazené sítě nevyhodnotila
kumulativní vlivy z hlediska hlučnosti,
a tím také nemohla vyhodnocovat tyto
vlivy vzhledem k zákonným limitům. Ze
stejných důvodů, jak je uvedeno výše pro
hlukovou studii, je nutné zpracovat novou
rozptylovou studii. Na ÚS nadřazené sítě
a její závěry tedy nelze i z tohoto důvodu
v Aktualizaci ZÚR JMK navazovat a návrh
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK tedy musí
být v tomto smyslu upraven.

NE

008

8. Je nepochybné, že dle zásady
předběžné opatrnosti nelze podceňovat
intenzity dopravy problematickým

Viz vyhodnocení připomínky 006.

Zmiňovaný postup, kdy při hodnocení dopravního
systému či účinků dané komunikace na území se
má vycházet z „nejvyšší očekávané intenzity
dopravy na daném kategorii komunikace“ se
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dopravním modelováním. Je nutné
v úvahu brát stav saturace na komunikaci
daný nejvyšší očekávanou intenzitou
dopravy v době životnosti komunikace –
viz také tzv. kapacita komunikace
definovaná v normě ČSN 73 6101 pro tzv.
úroveň dopravy (UKD) stupně C. Tuto
hodnotu intenzity dopravy je nutné brát
za základ všech hodnocení, v hlukové
studii i v rozptylové studii.

nepoužívá a nebyl použit při žádném hodnocení
v rámci přípravy či realizace stavby dopravní
infrastruktury. Obecný postup při schvalování
jednotlivých staveb vychází z principu predikce
intenzit dopravy (dle dopravních modelů
a prognóz), vyčíslení dopadů do území a návrhu
ochranných či jiných opatření. V rámci uvedení do
realizace dochází ke kontrolním měřením zatížení
okolí komunikace, kde se buď potvrdí
predikovaný stav nebo se přijmou dodatečná
opatření potřebná ke kolaudaci díla. V žádném
případě se nepostupuje stavem, kdy na navržené
šířkové uspořádání se navrhne „maximálně
možná intenzita dopravy“ a na ni se posuzují
dopady do území. Postup je přesně opačný. Na
predikovaný stav se dle příslušné legislativy
navrhuje potřebné šířkové uspořádání a ochranná
opatření (pokud jsou nutná). K pojmu saturace
dopravy lze konstatovat, že existují stavy, kdy
stávající intenzita dopravy převažuje normou
stanovenou saturaci dopravy pro danou kategorii
komunikace, ochranná opatření se navrhují na
naměřenou intenzitu dopravy, resp. dopadů do
okolí, a ne na normovou saturaci.
K posuzování záměru v souvislosti s kapacitou
komunikace se již zabýval Nejvyššího správního
soudu v rozsudku č. 1 Ao 7/2011-526 ze dne 21.
června 2012 v článcích [271] až [274], podle
něhož by bylo proti smyslu samotného
posuzování SEA a EIA, aby se při stanovení možné
zátěže vycházelo z paušálně stanoveného
maximálního využití dané komunikace dle
technických norem.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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9. Vhledem k tomu, že podle § 18 odst. 1
stavebního zákona je v územním
plánování nutné vytvářet předpoklady pro
výstavbu, a tedy je nutné zajistit
i realizovatelnost vymezených koridorů
dopravních staveb, pak posuzování SEA
pro ZÚR nebo Aktualizaci ZÚR nesmí být
méně rigorózní než pro následné územní
řízení. Kdyby byl připuštěn opak,
znamenalo by to, že územní plánování
věrohodně nevytváří podmínky pro
výstavbu, tj. pro realizovatelnost staveb.
Je tedy nevyhnutelné, aby v posuzování
SEA byly aplikovány zákonné limity stejně
jako při posuzování souladu umístění
záměru a musí být vzata v úvahu situace
v celé časové řadě let a musí být
prokázáno, že překročení zákonných
limitů ani nehrozí. Toto jednoznačně
vyplývá za zákona č. 17/1992 Sb., který
vychází z principu předběžné opatrnosti,
což je princip plně souladný s principem

NE

Dle § 36 odst. 3 stavebního zákona zásady
územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat
podrobnosti náležející svým obsahem územnímu
plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím
rozhodnutím.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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povinnosti vycházet ve správním řízení ze
spolehlivě zjištěného stavu věci. Lze
odkázat na rozsudek NSS, který na tuto
zásadu odkazuje. Lze citovat z rozsudku ze
dne 21.6. 2012, čj. 1 Ao 7/2011 - 526, NSS
v bodě [63] konstatoval, že „Z bodů 2 a 3
[přílohy stavebního zákona] vyplývá, že
pro řádné posouzení kumulativních
a synergických vlivů je třeba nejprve řádně
zjistit skutkový stav (slovy zákona
současný stav životního prostředí
v řešeném území)" a „body 6 a 7 pak
požadují zohlednění a zhodnocení
kumulativních a synergických vlivů při
posuzování variant řešení včetně popisu
použité metodologie a návrh
kompenzačních opatření, která zabrání
vzniku nebo minimalizují působení
kumulativních a synergických vlivů."
V bodě [64] NSS uvedl: "Za použití
základní zásady práva životního prostředí
– zásady předběžné opatrnosti (§ 13
zákona o životním prostředí) - je přitom
třeba vycházet z nejhorší možné varianty
a zohlednit i takové plánované záměry
(činnosti), jejichž realizace je v budoucnu
nejistá," (zvýraznění doplněno).

010

10. Volba časového horizontu – roku 2035
- pro dopravní modelování, pro hlukovou
studii i pro rozptylovou studii je
nepřípustnou libovůlí zpracovatele studie.
Vzhledem k tomu, že v Návrhu tzv. 1. ZÚR
JMK vypracovaném na základě zadání
projednávaného v roce 2007 bylo
vycházeno z predikcí na rok 2030, tj. na
dobu za 23 let, a že v Návrhu tzv. 3. ZÚR
JMK vypracovaném na základě zadání
projednávaného v roce 2012 bylo
vycházeno z predikcí na rok 2035+, tj. na
dobu za 23 let od projednávání zadání
a 20 let od projednávání prvního návrhu,
se jeví jako nesprávné, že pro Aktualizaci
ZÚR, kde je Zpráva o uplatňování
projednávána v roce 2019 a kdy se dle
zveřejněného harmonogramu
předpokládá schválení Aktualizace v roce
2020, je významným podceněním
predikovaných intenzit dopravy jejich
zpracování pouze na dobu roku 2035, tj.
pouhých 15 let od očekávaného vydání
Aktualizace ZÚR JMK. Dopravní
modelování musí tedy být zpracováno
znovu tak, aby bylo zvažováno (což je
např. i dle rezortních předpisů
Ministerstva dopravy normou pro návrhy
silniční infrastruktury a jejich posuzování)
období vzdálené nejméně 20 let od
očekávaného nabytí účinnosti Aktualizace
ZÚR, tj. minimálně pro rok 2040. Na ÚS

NE

Aktualizace č. 1 ZÚR JMK vychází ze ZÚR JMK
2016, která pracovala s rokem 2035 a která
uložila zpracování územní studie s tím, že se
výstupy promítnou Aktualizací č. 1 do ZÚR JMK. Je
tedy logické pracovat se stejným časovým
horizontem. Vycházeje z logiky připomínky, musel
by zákon ukládat pravidelné aktualizace všech
nerealizovaných záměrů v ZÚR k postupujícímu
časovému horizontu, což zjevně neukládá. Např.
Metodika pro tvorbu a hodnocení
makroskopických dopravních modelů (CDV
a spol., certifikována MD 2017) považuje 17 let
(2018-2035) za dlouhodobý horizont.
Dalším důvodem je fakt závazku dokončení Hlavní
sítě TEN-T (core network), která by dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady o hlavních
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní
sítě (dále jen nařízení TEN-T) z 1. 1. 2014 měla být
dokončena do roku 2030. Po dokončení této
Hlavní sítě (včetně 5ti letého ustálení provozu) lze
systém stabilizovat, vyhodnotit a koncepčně
směřovat dál. Proto byl stanoven rok. 2035.
Rovněž k tomuto datu lze očekávat celkovou
obměnu vozového parku, která je v současné
době započata a uvedená lhůta 15ti let je obecně
predikována jako doba přeměny na jiná,
ekologičtější média.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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nadřazené sítě a její závěry tedy nelze i
z tohoto důvodu v Aktualizaci ZÚR JMK
navazovat.

011
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11. Dopravní modelování, které je důležité
pro posuzování vlivů bylo v ÚS nadřazené
sítě provedeno nedostatečně a nelze na
ně navazovat i z důvodu, že toto
modelování nijak nereflektuje širší
evropské souvislosti dané tím, že jak
komunikace D43, tak komunikace D1, D2,
D55 a D52 jsou v ČR pojímány na základě
orientačních map v Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze
dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech
Unie pro rozvoj transevropské dopravní
sítě a o zrušení rozhodnutí
č. 661/2010/EU jako součásti
transevropské sítě TEN-T a v ČR je toto
vymezení zahrnuto do závazné Politiky
územního rozvoje (PÚR) v platném znění
z roku 2015. Tyto komunikace nejsou
vymezovány samoúčelně, ale pro zajištění
plynulé dálkové nákladní i osobní dopravy
napříč Evropskou unií a do sousedních
států. Dnešní komunikace včetně I/43,
I/52 (D52) a I/55 (D55) tuto funkci pro
dopravu s dojezdovými vzdálenostmi
v rámci celé EU a jejího okolí buď neplní
vůbec, nebo plní jen velmi omezeně, tedy
v predikci intenzit dopravy pro rok 2040 je
nutné toto řádně zhodnotit. To se
v dopravním modelování pro ÚS
nadřazené sítě nestalo. Dopravní
modelování je tedy zatíženo zásadní
vadou a nemůže tedy sloužit ani jako
věrohodný podklad pro rozptylovou
a hlukovou studii. Na ÚS nadřazené sítě
a její závěry tedy nelze i z tohoto důvodu
v Aktualizaci ZÚR JMK navazovat a návrh
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK tedy musí
být v tomto smyslu upraven. Na ÚS
nadřazené sítě a její závěry tedy nelze i
z tohoto důvodu v Aktualizaci ZÚR JMK
navazovat.
12. Dopravní modelování, které je důležité
pro posuzování vlivů, bylo v ÚS nadřazené
sítě provedeno nedostatečně a nelze na
ně navazovat i z důvodu, že toto
modelování nijak nereflektuje širší
republikové souvislosti dané mimo jiné
tím, že nijak nereaguje na skutečnost, že
závazná PÚR ve znění z roku 2015 nově
vymezila kapacitní komunikaci S8, a to
jako součást nově vytvořené příčkové
komunikace sever-jih napříč celou ČR.
Toto nové vymezení v PÚR z roku 2015
zní: „(Mladá Boleslav)-R10-NymburkPoděbrady-D11-Kolín-Kutná Hora-

NE

Komunikace „43“ je vedena v dokumentech EU
v Globální síti (comprehensive network) s predikcí
dokončení v r. 2050. Již zařazení do této druhé
kategorie sítě TEN-T se dává jasně najevo význam
dané komunikace. Pro názornost uvádíme definici
obou kategorií, a to dle Politiky sítě TEN-T
aktuálně platné:
Hlavní síť (core network) – představuje
podmnožinu globální sítě a obsahuje
nejdůležitější transevropské tahy (multimodálně).
Hlavní síť byla stanovena na základě jednotné
evropské metodiky vypracované EK. Jejím cílem je
primárně spojovat:
- Městské uzly typu:
o Hlavní města členských států EU
o Aglomerace nad 1mil obyvatel (mimo
hl. města) – což je v ČR pouze Ostrava
- Vstupní brány do EU
o Velké námořní přístavy a letiště
o Důležité silniční přechody
Globální síť (comprehensive network) – zajišťuje
multimodální propojení všech evropských regionů
na úrovni NUTS 2. Jedná se o doplňující síť
s regionálním (vnitro i nadnárodním) významem.
Z uvedeného je patrné, že uvedená trasa (na
rozdíl od zmiňovaných komunikací D1, D2, D52)
nesplňuje parametry Hlavní sítě TEN-T a byla tedy
zařazena do Globální – tedy vedlejší sítě TEN-T.
Jde tedy o jiný druh komunikace oproti dálničním
tahům D1, D2, D52… Rovněž aktuální PÚR ČR
vymezuje „národní koridor sever – jih“ v jiné
stopě než trasu komunikace „43“ (v ose Mladá
Boleslav – Kolín – Havlíčkův Brod – Jihlava –
Znojmo – Rakousko).
Všechny tyto podkladové dokumenty podporují
tezi o regionální – aglomerační funkci trasy
komunikace 43.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Více viz vyhodnocení připomínky 011.
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Čáslav-Golčův Jeníkov -Havlíčkův Brod Jihlava- Znojmo-Hatě-hranice
ČR/Rakousko (-Wien)" s důvody vymezení
„Dopravní propojení ve směru
severozápad-jihovýchod, s napojením na
Rakousko, zkvalitnění mezinárodní silnice
E59 (-Wien)-hranice Rakousko/ČRZnojmo-Jihlava—D1 a déle posílení
vnitrostátní vazby Jihlava-Havlíčkův Brod
s návazností na silniční síť ve směru
Čáslav- Kutná Hora-Kolín-D11Poděbrady-Nymburk s napojením na R10
u Mladé Boleslavi do Liberce." Tato
zásadní změna má nepochybně vliv na
řadu komunikací v Jihomoravském kraji,
neboť bez vymezení této kapacitní
komunikace S8 mohla jedinou příčkovou
komunikací sever-jih ze sady dálnic
a kapacitních silnic dle PÚR být jen R43
(D43). Nyní je však situace jiná a toto je
nutné respektovat. Kapacitní komunikace
S8 je mnohem výhodněji umístěna pro
dopravní vazby nejen od významných
zdrojů dopravy v oblasti od Liberce, Mladé
Boleslavi a Kolína, ale také pro dopravní
vazby z oblasti Hradce Králové a Pardubic.
Zanedbání této změny v PÚR je vážnou
chybou dopravního modelování v ÚS
nadřazené sítě. Na ÚS nadřazené sítě
a její závěry tedy nelze i z tohoto důvodu
v Aktualizaci ZÚR JMK navazovat a návrh
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK tedy musí
být v tomto smyslu upraven. Zpráva
o uplatňování ZÚR JMK ve funkci zadání
pro pořizování Aktualizace ZÚR nemůže
pominout jak změny v území, tak fakta,
která byla pominuta při pořizování ZÚR.
Toto se v daném případě stalo a Zpráva
o uplatňování ZÚR JMK to nemůže
pominout.

013

13. V návaznosti na výše uvedenou
připomínku o zanedbání změny vyvolané
Aktualizací PÚR je v Aktualizaci ZÚR nutno
prověřit a přehodnotit i trasování
komunikace D43 v oblasti severně od
Skalice nad Svitavou. Tato komunikace
zdaleka nesplňuje ani do roku 2040
a zřejmě ani v následujících desetiletích
základní podmínku pro realizaci jako
dálnice. Je tedy nutné znovu hodnotit
a adekvátně upravit konfiguraci silniční
sítě v oblasti severně od Skalice nad
Svitavou, a to jak v ose na Letovice /
Svitavy, tak i v ose na Velké Opatovice /
Moravskou Třebovou. Při tomto
přehodnocování je nutné vzít v úvahu, že
na hranici Jihomoravského kraje
a Pardubického kraje u Velkých Opatovic
byla oficiálním sčítáním dopravy v roce

NE

V připomínce je několik domněnek o intenzitách,
které nejsou ničím podloženy.
Zejména je 43 chybně stavěna do role náhrady za
II/374, což neodpovídá její roli v síti. Jde o spojnici
dálnic D1 a D35, proto také přejímá intenzity
nejen z II/374 ale i z I/43 a pro vztahy Brno –
Jeseníky i z D1-D46-D35.
Trasa D43 přes Březovou – Svitavy byla prověřena
studií Rychlostní silnice R 43 Černá Hora
(Svitávka) – Svitavy (Litomyšl) R 35 (HBH projekt,
2010), jež neprokázala její výhodnost.
Záměr dálnice D43 v úseku Lysice – hranice kraje
je součástí koncepčního řešení rozvoje silniční
dopravy zakotveného a stabilizovaného v ZÚR
JMK, odpovídá dopravní koncepci
Jihomoravského kraje dané Generelem dopravy
Jihomoravského kraje.
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2016 potvrzena jen zcela minimální
intenzita dopravy křižující hranici kraje
a že v dané oblasti je v současnosti pouze
silnice II. třídy II/374, která pro úsek
Boskovice - severní hranice JMK kapacitně
zcela dostačuje a zřejmě bude dostačovat
i v roce 2040, nicméně tato komunikace
musí být modernizována vybudováním
lokálních obchvatů všech obcí a na jihu
navázat na potřebný obchvat Boskovic.
Zpráva o uplatňování ZÚR JMK ve funkci
zadání pro pořizování Aktualizace ZÚR
nemůže pominout jak změny v území, tak
fakta, která byla pominuta při pořizování
ZÚR. Toto se v daném případě stalo
a Zpráva o uplatňování ZÚR JMK to
nemůže pominout.

014

14. Vzhledem k dopravní
neodůvodněnosti dálniční komunikace se
požaduje, aby Jihomoravský kraj dal
podnět na Ministerstvo pro místní rozvoj,
aby vymezení dálnice D43 bylo
v Aktualizaci č. 2 PÚR vypuštěno pro úsek
od MÚK Skalice nad Svitavou po severní
hranici Jihomoravského kraje (blíže viz
autorizované hodnocení Ing. Strnada
z roku 2014 a doplnění autorizovaného
projektu D43 Ing. Kalčíka z roku 2015).

015

15. Současně se požaduje, aby
Jihomoravský kraj dal podnět na
Ministerstvo pro místní rozvoj pro změnu
důvodů vymezení D43 s tím, že zde bude
specificky uvedeno, že D43 má za cíl
vyvedení tranzitní dopravy z celé brněnské
aglomerace.

016

16. Současně se požaduje, aby
Jihomoravský kraj vzal zpět požadavek na
překlasifikaci D43 na S43, který
Jihomoravský kraj na Ministerstvo pro
místní rozvoj podal a v současné době
Ministerstvo pro místní rozvoj tento
původní požadavek Jihomoravského kraje
řeší. Vyvedení tranzitní dopravy je vhodné
provést s využitím plnohodnotného
obchvatu Brněnské aglomerace (resp. její
části severně od dálnice D1).

017

17. V návaznosti na výše uvedenou
připomínku o zanedbání změny vyvolané
Aktualizací PÚR je v Aktualizaci ZÚR nutno
prověřit a přehodnotit i trasování
kapacitní komunikace S8 v oblasti Znojma.
Opět i zde lze poukázat na to, že Zpráva
o uplatňování ZÚR JMK ve funkci zadání
pro pořizování Aktualizace ZÚR nemůže
pominout jak změny v území, tak fakta,
která byla pominuta při pořizování ZÚR.

Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

Jihomoravský kraj dal v rámci přípravy
Aktualizace č. 2 PÚR ČR dal požadavek na
zařazení R43 do kapacitních silnic, u kterých
parametry teprve budou stanoveny.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

Záměr obchvatu Znojma je součástí koncepčního
řešení rozvoje silniční dopravy zakotveného
a stabilizovaného v ZÚR JMK, odpovídá dopravní
koncepci Jihomoravského kraje dané Generelem
dopravy Jihomoravského kraje.
V dotčeném území nedošlo od nabytí účinnosti
ZÚR JMK ke změnám, které by si vyžádaly
přehodnocení záměru. Záměr je i nadále
sledován, ze strany dotčeného orgánu ani
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Toto se v daném případě stalo a Zpráva
o uplatňování ZÚR JMK to nemůže
pominout.

018
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oprávněného investora nebyl uplatněn
požadavek na jeho vypuštění ze ZÚR JMK.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

18. Dopravní modelování bylo provedeno
pouze v oblasti vymezené v aktualizované
ploše posuzované v ÚS nadřazené sítě.
Tato plocha je ohraničena „obrysem", kde
z hlediska dopravního modelování není
zřejmé, jak zde byly určeny intenzity
dopravy na hranici studované oblasti. Toto
je zásadním problémem, neboť územní
plánování musí být založeno na spolehlivě
zjištěných skutečnostech. To se zde
nestalo, a tedy dopravní modelování je
zatíženo vážnou vadou. Na ÚS nadřazené
sítě a její závěry tedy nelze i z tohoto
důvodu v Aktualizaci ZÚR JMK navazovat.
19. Odkazy v příloze A.2 „Modelování
zatížení dálniční sítě – metodika a postup"
na stavby mimo řešené území JMK
nemohou objasnit, jak bylo modelování
provedeno a zcela schází transparentní
popis použité metodiky pro území JMK
v ploše mimo řešené území. Na ÚS
nadřazené sítě a její závěry tedy nelze i
z tohoto důvodu v Aktualizaci ZÚRJMK
navazovat.
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20. Odkazy v příloze A.2 „Modelování
zatížení dálniční sítě – metodika a postup"
na stavby mimo JMK nemohou objasnit,
jak bylo modelování provedeno a zcela
schází transparentní popis použité
metodiky pro území mimo JMK. Na ÚS
nadřazené sítě a její závěry tedy nelze i
z tohoto důvodu v Aktualizaci ZÚR JMK
navazovat.

021

21. V příloze A.2 „Modelování zatížení
dálniční sítě – metodika a postup" zcela
absentují informace o návaznosti na
hranicích s Rakouskem a Slovenskem. Na
ÚS nadřazené sítě a její závěry tedy nelze i
z tohoto důvodu v Aktualizaci ZÚR JMK
navazovat.

022

22. Základní stav, v ÚS nadřazené sítě
uváděný tzv. nulový stav 2020, není
nulovým stavem, neboť je již spekulací
o něčem, co v současnosti neexistuje. Pro
posuzování v Aktualizaci je nutné
vycházet z takového zdokumentovaného
počátečního stavu (nulového stavu), který
je prokazatelně ověřitelný. Tímto v první
řadě musí být stav celostátního sčítání
dopravy pro intenzity dopravy v roce

NE

Problematika dopravního modelování byla
popsána detailně ve zprávě ÚS, pro vysvětlení
připomínek lze doplnit:
➢

Ohraničení plochy modelu – modelován byl
celý Jihomoravský kraj, pro potřeby studie
byl „oříznut“ na řešenou plochu. Originál
modelu tvoří tedy celý JMK

➢

Modelování dopravy – metodika a postup:
Dopravní modelování bylo provedeno
odbornou firmou HBH Projekt, spol. s r.o.
v programovém systému Winauto, a to dle
platné, obecně používané metodiky dle TP
225 Prognóza intenzit automobilové dopravy.
Tato metodika je dlouhodobě používaná pro
přípravu staveb na území České republiky
a na území Jihomoravského kraje, a to jak
z hlediska MD ČR, ŘSD ČR, KrÚ JMK, SUS JMK
a Města Brna, Bkom. a.s. Popis metodiky je
součástí zprávy ÚS a TP 225.

➢

Informace o návaznosti na hranice
s Rakouskem a Slovenskem – stejně jako
návaznost na okolní kraje České republiky se
primárně pro tvorbu modelu vycházelo ze
dvou základních atributů
• Posledních – aktuálních dat intenzit
dopravy v daných profilech – přechodech –
CSD 2016, případně ASD 2016. Jiná data,
vícekrát zmiňovaná v „Připomínkách ke
zprávě…“ již nejsou relevantní.
• Matice přepravních vztahů
charakterizující vztahy mezi jednotlivými
uzly řešené oblasti, tedy i vztahy
s „hraničních“ bodů JMK

➢

Nulový stav 2020 (bod 22) – byl stanoven na
základě dohod dotčených orgánů
a organizací a vychází z:
• Posledních – aktuálních dat intenzit
dopravy v daných profilech – přechodech –
CSD 2016, případně ASD 2016. Jiná data,
vícekrát zmiňovaná v „Připomínkách ke
zprávě...“ již nejsou relevantní.
• Seznamu staveb, které se předpokládají,
že budou v době schválení Aktualizace ZUR
JMK buď zrealizovány, budou v realizaci
nebo budou mít platná povolení k realizaci.
Přístup je shodný pro všechny varianty,
a tudíž nelze hovořit o zvýhodňování
některé z variant. Seznam staveb byl
odsouhlasen jak pro síť na území JMK, tak síť
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2016. Teprve na tento skutečný „nulový
stav" je možné navazovat odvozené
dopravní modely pro léta budoucí (pro
stavby doposud neexistující a pro dobu,
pro kterou není provedeno sčítání dopravy
v celé oblasti JMK). Na ÚS nadřazené sítě
a její závěry tedy nelze i z tohoto důvodu
v Aktualizaci ZÚR JMK navazovat.

navazující. Jedná se o stavby, které mají
určitý význam pro chování dopravy
v předmětném území:

o D1 01191.C Brno Centrum – Brno Jih
o I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, VMO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rokytova
I/42 Brno, VMO Žabovřeská I
Projekt Tramvaj Plotní
I/53 Lechovice obchvat
I/53 Znojmo – Lechovice, km 4,100-11,292
I/38 Znojmo, obchvat II
II/385 Čebín a Hradčany – obchvat
II/374 Rájec přeložka IV. stavba
II/431 Kojátky přeložka
Z realizovaných komunikací mimo území JMK
model zahrnuje následující stavby:
dálnice D1 Říkovice – Lipník
dálnice D35 Opatovice – Staré Město
dálnice D55 Staré Město – Olomouc
dálnice D49 Hulín – Fryšták
dálnice A5 Schrick – státní hranice s ČR
rychlostní silnice S3 Hollabrunn – Gundesdorf
úprava silnice B303 Gundesdorf – Jetzelsdorf

Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

023

23. Jak lze ukázat v ÚS nadřazené sítě
uváděný tzv. nulový stav 2020 je
v rozporu s oficiálním sčítáním dopravy
z roku 2016. Např. pro sčítací úsek 6-6209
na D52 (MÚK s 39528 - MÚK s 416) bylo
v roce 2016 zjištěno 5 941 vozidel těžké
nákladní dopravy denně. Po korekci dle
metodiky Ministerstva dopravy (dokument
TP 225, červen 2018) se do roku 2020
predikovaná intenzita pro těžká vozidla
ohodnocuje koeficientem nárůstu 1,06, tj.
na intenzitu 6 297 vozidel denně. Model
pro rok 2020 však počítá s intenzitou těžké
nákladní dopravy pouze 5 800, tedy
podhodnocuje intenzitu těžké nákladní
dopravy o cca 500 vozidel, tj. správně
predikovaná intenzita je o cca 9 % vyšší.
Lze současně zdůraznit, že tyto
nepřesnosti řádově deseti procent je
nutné brát v úvahu při vyhodnocování
rozdílů mezi jednotlivými variantami
dopravní sítě a varianty, které se
z hlediska intenzit dopravy a výsledků
rozptylové a hlukové studie liší v tomto
řádu nelze pokládat za prokazatelně
odlišné, natož pak na tak malých rozdílech
formálním způsobem vylučovat jednu
variantu proti druhé. Dopravní
modelování je vadné, neb zde absentuje
ohodnocení jeho vlastní nepřesnosti, tak
i nesouladu s oficiálním sčítáním dopravy
a jeho věrohodností. Na ÚS nadřazené sítě

NE

Nulový model 2020 vs CSD 2016 v úseku D52 –
modelování dopravy pro potřeby ÚS JMK vychází
především z CSD 2016, který je však v místech,
kde existují ASD doplněn a upřesněn dle
dlouhodobě sledovaných dat. Tak se eliminují
i možné výkyvy mezi sčítacími stanovišti v rámci
CSD. Rovněž model dopravy nemůže
„automaticky překlopit“ sečtená data
z jednotlivých sčítacích bodů, ale pracuje
s tahovými údaji – tedy s porovnáním všech dat
na trase (např. trase 52). Proto může dojít
v jednotlivostech k rozdílu, které mohou – dle
metodiky kalibrace – dosahovat maximálně 10 %.
Což daný případ splňuje.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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a její závěry tedy nelze i z tohoto důvodu
v Aktualizaci ZÚR JMK navazovat.

024

025

24. Z hlediska toho, že ani k vydané ZÚR
JMK nebyl zpracován dopravní model
specificky pro zde zahrnutou soustavu
hlavních dopravních koridorů (D52 včetně
D52-JT, D55 bez obchvatu Břeclavi, D43
pouze v úseku od severní hranice kraje po
Lysice, S8 pouze v nespojitém úseku) nelze
považovat ZÚR JMK za tak spolehlivě
prověřené, že by o nich nebyly pochyby.
V takové situaci je plně odůvodněn
požadavek, aby proces Aktualizace ZÚR
prověřil plnohodnotným dopravním
modelováním a návazným posouzením
SEA a HIA koncepci ze ZÚR JMK jako
takovou.

NE

25. Vzhledem k uvedenému je nutné
v procesu Aktualizace znovu posoudit jak
celou dopravní koncepci kraje
s koncentrací dopravy do Brněnské
aglomerace a porovnat ji s koncepcí
s odvedením dopravy z Brněnské
aglomerace. Je nutné provést posouzení
SEA a HIA pro celou koncepci dopravy, a to
včetně koridorů schválených v ZÚR JMK,
a to s plnohodnotným posouzením všech
kumulativních a synergických vlivů na
území celého kraje a zejména detailně
v Brněnské aglomeraci, ve Znojemské
aglomeraci a v Břeclavi.

NE

Dopravní modelování pro ZÚR 2016 zahrnulo
i koridory, které byly uváděny jako rezervy, tzn.,
že hlavní síť byla modelována komplexně.
Při zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude
využito dopravní modelování.
V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude
zpracováno „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na
životní prostředí“ (tzv. SEA) včetně vyhodnocení
vlivů na soustavu Natura 2000.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Modelování pro ZÚR JMK 2016 zahrnulo
i koridory, které byly uváděny jako rezervy, tzn.,
že hlavní síť byla modelována komplexně.
Koncepční řešení rozvoje silniční dopravy je
zakotvené a stabilizované v ZÚR JMK (2016).
Nejvhodnější varianty dálniční a silniční sítě D.3,
S.1 a S.10 „POUČENÁ“ budou prověřeny při
Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK v souladu s požadavky
stavebního zákona.
Požadavky na prověření územních rezerv dle ÚS
JMK v rámci pořízení Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
jsou obsaženy pod písm. a) v bodě F.1.4.1
kapitoly F Zprávy o uplatňování ZÚR JMK. Ve
Zprávě je rovněž požadováno směřovat výsledné
řešení k minimalizaci negativních vlivů na
obyvatelstvo, lidské zdraví a životní prostředí,
minimalizaci negativních vlivů na přírodu
a krajinu, minimalizaci střetů s ostatními záměry
v území a zajištění splnění zákonných limitů
ochrany zdraví.
V rámci zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude
posouzení variant z hlediska dopadů na životní
prostředí (tedy i hlukové zátěže a znečištění
ovzduší zmíněných v připomínce) obsaženo
ve „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní
prostředí“ (tzv. SEA) včetně vyhodnocení vlivů na
soustavu Natura 2000. Budou zhodnoceny
všechny vlivy dle přílohy stavebního zákona, tj.
také kumulativní a synergické vlivy. Při
vyhodnocení vlivů budou v souladu se stavebním
zákonem zhodnoceny stávající a předpokládané
vlivy navrhovaných záměrů, a to i v souvislosti
s již vymezenými záměry v ZÚR JMK v souladu
s požadavky MŽP ke Zprávě o uplatňování.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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26. Vzhledem k zjištěným vadám
dopravního modelu použitého
v souvislosti s přípravou variant pro ZÚR
JMK je nutné napravit zde zjištěné chybné
intenzity dopravy na hraničních
přechodech Mikulov a Břeclav (viz
podrobné odůvodnění v podané žalobě,
kde se dokládá, že podle porovnání
oficiálního sčítání dopravy v letech 2010
a 2016 došlo k nárůstu těžké nákladní
dopravy na hraničním přechodu
v Mikulově na 220 % a že predikce
v dopravním modelu použitém pro ZÚR
JMK pro tuto dopravu tak významně
chybně predikovala její intenzitu, že zde
uvedená predikce pro dobu za cca 20 let,
pro roky 2035+, byla prokázána jako
podhodnocená již pro dobu za 2 roky – tj.
v roce 2016). Toto vše je další důvod pro
nutnost plnohodnotného posouzení SEA
nejen pro oblast řešenou v ÚS nadřazené
sítě a nové koridory dopravy, ale pro celý
JMK a všechny doposud nezrealizované
dopravní koridory.

NE

Podatel napadá nízké hodnoty modelu v prostoru
přechodu Mikulov. Přitom se dovolává žaloby na
ZÚR, která se mj. opakovaně opírá o modelování
Dufka, 2007 (např. str. 21). Modelu JMK vytýká
nízké hodnoty v prostoru Mikulova, ale přehlíží,
že modelové hodnoty Dufka pro 2020 jsou
u Mikulova také nižší než hodnoty CSD 2016
(6250 vs. 7945).
Dopravní model vychází z aktuálních dat, a to CSD
2016 a byl v některých oblastech doplněn
a korigován dle ASD 2016. Toto doplnění se dělá
v místech, kde ASD existují (např. D1, D52…), a to
z toho důvodu, aby se eliminovaly chyby, popř.
anomálie, které vznikly při CSD. Tyto mohou být
dány různými vlivy a nelze jim zabránit. Právě
korekce dat s ASD, které v sobě reflektují jednak
přesná data a jednak dlouhodobý sběr dat.
Napadený rozdíl mezi lety 2010 a 2016 na tahu
sil. 52 byl několikrát vysvětlen faktem, že v době
CSD byla dlouhodobě uzavřena, resp. silně
omezena doprava na sil. I/52 v úseku D1 –
Rajhrad, kde docházelo ke komplexní opravě
komunikace, podchodů a tramvajové tratě.
Doprava byla silně omezena, a především
nákladní doprava měla objízdné trasy
celostátního měřítka. Tyto hodnoty nelze
v žádném případě porovnávat. Tato skutečnost je
všem aktérům procesu dopravního modelování
dlouhodobě známa.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

027

028

27. Vzhledem k výše uvedenému musí
tedy být provedeno nové posouzení D52
jako celku, tedy nejen úseku D52-JT
v blízkosti obce Popovice a města Rajhrad,
ale i části D52 Pohořelice – Mikulov.

NE

28. Vzhledem k nemožnosti realizovat D52
(viz detailní argumentace v žalobě proti
ZÚR JMK a v návazné kasační stížnosti
z roku 2018 a argumentace v žalobě proti
D52 v ZÚR JMK podané obcí Popovice), se
požaduje, aby Jihomoravský kraj dal
podnět na Ministerstvo pro místní rozvoj,
aby při pořizování Aktualizace č. 2 PÚR byl
z PÚR vypuštěn koridor D52.

NE

Záměry dálnice D52 a D52/JT byly posouzeny
v rámci vydaných ZÚR JMK (2016).
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
V dotčeném území nedošlo od nabytí účinnosti
ZÚR JMK ke změnám, které by si vyžádaly
přehodnocení záměru. Záměr je i nadále
sledován, ze strany dotčeného orgánu ani
oprávněného investora nebyl uplatněn
požadavek na jeho vypuštění ze ZÚR JMK. KrÚ
JMK není rovněž známo, že by byl tento
požadavek uplatněn v rámci aktualizace č. 2 PÚR
ČR.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

029

29. Vzhledem k tomu, že Krajský úřad JMK NE
Obchvat Břeclavi je řešen v ÚP Břeclavi. ZÚR JMK
odmítl (a to i k písemné námitce města
záměr neřeší.
Břeclavi) řešit obchvat Břeclavi v roce
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
2015 a 2016 v ZÚR JMK s odkazem na to,
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
že se nejedná o nadmístní záměr,
a vzhledem k tomu, že v roce 2017 byl
obchvat Břeclavi v novém ÚP Břeclavi se
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souhlasem krajského úřadu JMK zahrnut
jako nadmístní záměr dle ust. § 43 odst. 1
stavebního zákona, je nutné provést
v Aktualizaci ZÚR JMK nápravu a provést
posouzení kumulativních a synergických
vlivů jak pro takto vymezený obchvat
Břeclavi, tak i pro celou dopravní koncepci
kraje jako celek včetně tohoto obchvatu.

030

031

30. Vzhledem ke kapacitnosti plánované
dálnice D55 požadujeme, aby
Jihomoravský kraj dal podnět na
Ministerstvo pro místní rozvoj k tomu,
aby v Aktualizaci PÚR č. 2 byl opět
zahrnut obchvat Břeclavi jako součást
koridoru D55, tedy tak jak tomu bylo
v PÚR ČR platné od roku 2009 do roku
2015.

NE

31. Vzhledem k tomu, že rozptylová
studie předložená v územním řízení pro
stavbu I. etapu I. přeložky I/38 ve Znojmě
(v realitě stavbu průtahu Znojma, avšak
nesprávně označovaného jako „obchvat“
Znojma), tj. stavby označované jako
„Napojení silnice II/413 na silnici I/38", tj.
rozptylová studie vypracovaná HBH
Projekt spol. s r.o. z dubna 2018 doložila
na str. 17, že vybudování přeložky I/38
v trase k MÚK Suchohrdelská nesníží
znečištění ovzduší nikde ve Znojmě, tedy
ani ve středu města Znojma, je
jednoznačné, že spekulativní úvahy
o eliminaci znečištění ve středu Znojma
přeložkou I/38 jsou prokazatelně liché. V
situaci, kdy v této oblasti byla v minulosti
opakovaně zjištěna překročení zákonných
limitů ovzduší a nijak nebylo doloženo, že
taková situace i nadále nehrozí, pak
v takové situaci je nutné přezkoumat
koridor kapacitní silnice S8 v oblasti
Znojma a vymezit jej tak, aby nemohla
nastat situace doložená předmětnou
rozptylovou studií, tj. že situace se
znečištěním i ve středu Znojma se bude
dále zhoršovat i v případě, že by byla
realizována přeložka I/38 v koridoru dle
ZÚR JMK. Je tedy v Aktualizaci nutné
přehodnotit situaci ve Znojmě a vymezit
koridor kapacitní silnice S8 dále od
Znojma, zjevně minimálně východně od
Kuchařovic a Suchohrdel – viz tzv. velký
obchvat Znojemské aglomerace –
autorizovaný projekt Ing. Kalčíka z roku
2015, který krajský úřad již od roku 2015
vlastní.

NE

Obchvat Břeclavi jako součást koridoru dálnice
D55 byl z PÚR ČR vypuštěn. V dotčeném území
nedošlo ke změnám, které by si vyžádaly
přehodnocení záměru.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Území města Znojma není uvedeno v zájmovém
území, které bylo předmětem územní studie.
Hodnocení výsledků a závěrů uvedené
příspěvkové rozptylové studie zpracované jako
podklad pro územní řízení a zejména pro potřeby
vydání závazného stanoviska k umístění pozemní
komunikace podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů přísluší ústřednímu orgánu,
kterým je Ministerstvo životního prostředí. MŽP
na základě citované rozptylové studie vydalo dne
14.08.2018 souhlasné závazné stanovisko č. j.
MZP/2018/560/1455.
V řešené lokalitě je zásadní stávající imisní zátěž
v oblastech s vysokou hustotou obyvatel, která je
vyvolána intenzivní tranzitní dopravou po
současné trase silnice I/38 procházející samým
centrem města a dalších navazujících
frekventovaných komunikacích. Znečištění
ovzduší silniční dopravou je přitom logicky
nejvyšší v bezprostředním okolí silnic, se
vzdáleností od komunikací poměrně rychle klesá.
V komentáři výsledků této rozptylové studie
autor uvádí „Ve stavu bez výstavby jsou nejvyšší
imisní příspěvky dosahovány kolem stávající
silnice I/38 (ul. Pražská, Sokolská, Havlíčkova,
Čermákova a Vídeňská třída). Ve stavu po
výstavbě – etapa dochází na stávající silnici I/38
k významnému poklesu imisních příspěvků
a maxima se přesouvají na krátký úsek silnice
II/413, od napojení nové I/38 po stávající okružní
křižovatku se silnicí II/412. Imisní zatížení se zvýší
také na silnici II/413 (ul. Družstevní). Ve stavu po
výstavbě – komplet dojde k dalšímu poklesu na
stávající silnici I/38 a sníží se zatížení silnice
II/413. Imisní příspěvky z nové silnice I/38 budou
poměrně nízké, vzhledem k vysoké plynulosti
dopravního proudu na kapacitní komunikaci.
Obecně lze konstatovat, že výstavbou
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posuzovaného záměru dojde k významnému
poklesu imisního zatížení podél stávající silnice
I/38 a nárůstu imisního zatížení v úseku II/413,
mezi budoucí MÚK Suchohrdelská a stávající
okružní křižovatkou silnic II/412 a II/413 (ul.
Suchohrdelská) a dále podél silnice II/413 (ul.
Družstevní). Zatížení podél silnice II/413 (ul.
Suchohrdelská, ul. Družstevní) se sníží po výstavbě
kompletního obchvatu. Stav po výstavbě – etapa
tedy zatěžuje tento prostor více než finální stav –
komplet. Celkově imisní zatížení významně
poklesne v oblasti s vysokou hustotou bydlících
osob, při akceptovatelném nárůstu v oblasti
s převažujícím průmyslovým či zemědělským
využitím.“.
Zásadní je skutečnost, že v dotčeném území není
aktuálně (od roku 2012) překračován žádný
z imisních limitů stanovených přílohou č. 1
k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů a podle závěrů
napadené rozptylové studie ani po zprovoznění
dotčené stavby (etapy nebo celého obchvatu)
nedojde k dosažení nebo překročení těchto
imisních limitů.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

032

033

32. Vzhledem k tomu, že v ZÚR JMK byl
sice schválen koridor D43 v úseku Lysice
– severní hranice JMK, ale neproběhlo
jeho posouzení SEA a HIA, je i toto důvod
k tomu, že tento úsek musí být řádně
posouzen v Aktualizaci ZÚR.

NE

33. Výběr možných variant nadřazené sítě
do sady těch, které byly skutečně
posuzovány v ÚS nadřazené sítě, byl
zjevně do značné míry subjektivní a je jej
možno vnímat i jako pokus, jak ovlivnit
výsledek ÚS nadřazené sítě. Nelze
vyloučit, že cílem mohlo být prosazení
jižního obchvatu Kuřími. Tato varianta
obchvatu Kuřimi je totiž zahrnuta do 12 ze
14 tzv. „úplných" posuzovaných variant
nadřazené sítě. Naopak byly potlačeny
varianty se severním obchvatem Kuřimi.
Při pořizování aktualizace ZÚR je tedy
nutné řádně vyhodnocovat varianty se
severním obchvatem Kuřimi, neb toto
řešení na rozdíl od varianty jižního
obchvatu je zásadním způsobem výhodné
tím, že zatímco severní obchvat Kuřimi je
veden tak, že není v kontaktu ani
v blízkosti žádného obydlí, je jižní obchvat
v těsné blízkosti zcela nově vybudované
obytné lokality na jihu Kuřimi (Díly za Sv.
Jánem). Postup výběru variant do
posuzování není nijak přesvědčivě v ÚS

NE

Koridor D43 v úseku Lysice – severní hranice JMK
byl vyhodnocen v rámci dokumentace SEA viz
vydané ZÚR JMK (2016).
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Zpracovatel v rámci územní studie sestavil
kombinace různých stavů v území, tj. matici
možných řešení. Pro značný počet variant
obsahující v sobě teoreticky kombinace všech
komunikačních tras, byl proveden výběr variant
představující reprezentanty možných řešení.
Každá variantní trasa či prvek je zastoupen
alespoň v jedné posuzované variantě. Výběr
variant byl po 1. etapě územní studie
připomínkován dotčenými obcemi a dotčenými
orgány; na základě toho bylo složení variant
upraveno a následovalo jejich porovnání.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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nadřazené sítě odůvodněn. Tento postup
musí být napraven při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK.

034

035

34. Zatímco v ZÚR JMK byla pouze jediná
varianta, která byla na území BrnoBosonohy napojena mimoúrovňovou
křižovatkou na dálnici D1 a zavlékala
tranzitní dopravu do Brna, v ÚS nadřazené
sítě je to zcela jinak, neb zde všechny
dálniční varianty kromě jedné a naprosto
všechny tzv. silniční varianty obsahují na
území Brno-Bosonohy mimoúrovňovou
křižovatku s dálnicí D1 a zavlékají tranzitní
dopravu do Brna. Toto zjevně odhaluje
záměr prosadit zavlečení tranzitní dopravy
do Brna. Tento postup musí být napraven
při pořizování Aktualizace ZÚR JMK.

NE

35. Z posuzování v ÚS nadřazené sítě byla
i přes opakovaná upozornění, písemná
i verbální na oficiálních jednáních kraje, od
obcí i spolků, vypuštěna poslední známá
verze Optimalizované varianty D43,
kterou kraj disponuje od roku 2016 a kde
byla zahrnuta MÚK severně od Kuřimi na
úseku silnice II/385 mezi Kuřimí
a Čebínem. Těsně před dokončením ÚS
nadřazené sítě náměstek hejtmana
Maleček reagoval na opakované stížnosti
obcí a spolků a rozeslal dopis, který na
prezentaci výsledků ÚS nadřazené sítě
10.12. 2018 komentoval s tím, že to byli
projektanti, kteří tímto dopisem jeho
prostřednictvím odpovídali. Náměstek
uvedl, že k zařazení varianty nedošlo,
protože odporovala platným normám. V
dopise náměstka hejtmana ze dne
19.11.2018, č.j. JMK 151 454/2018, bylo
specificky uvedeno, a že variantu „nelze
použít, a to z důvodu rozporu s platnou
(tehdy i nyní) ČSN 73 6101". Již na
prosincové prezentaci ÚS nadřazené sítě
bylo věcně doloženo, že projektanti
odpadající prostřednictvím dopisu
náměstka hejtmana Malečka tedy zjevně
předložili náměstkovi hejtmana
nesprávné odůvodnění, protože citovaná
norma je obecnou normou, která je pro
křižovatky dále specificky rozvíjena
normou ČSN 73 6102 nazvanou
„Projektování křižovatek na pozemních
komunikacích" a bylo zdůrazněno, že
v úseku D43 tvořícím severní obchvat
Kuřimi byla trasa D43 v předmětné
variantě D43 v řešení „vyloučené
varianty" zjevně nikoliv navržena
v konfiguraci 2x2 pruhy, ale 2x3 pruhy.
Současně na téže prezentaci ÚS

NE

V rámci ÚS JMK byly prověřeny ucelené soubory
dopravních řešení – tzv. varianty uspořádání
dálniční a silniční sítě. Vzhledem k množství
variantních návrhových prvků existuje velké
množství jejich kombinací, které byly v průběhu
1.etapy zpracování ÚS JMK v několika krocích
redukovány na výsledných 15 variant. Ty
zastupují všechny uvažované a logicky využitelné
trasy a reprezentují tak všechna řešení potřebná
pro vyhodnocení dopravní situace v řešeném
území. K zavlékání tranzitní dopravy do Brna viz
vyhodnocení připomínky č. 004.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Problematika vzdálenost křižovatek je popsána
primárně v ČSN 73 6101 v tab. 15, kde pro dálniční
kategorie je nejmenší vzdálenost křižovatek
(rozumí se konec připojovacího pruhu a začátek
odbočujícího pruhu dle čl. 4.4.5.3 ČSN 73 6102)
4,0 km respektive 2,0 km, a to v blízkosti větších
sídelních útvarů dle odstavce z článku 11.2 dle
ČSN 73 6101. Takto je určena vzdálenost
křižovatek, a to bez ohledu na fakt, zda se jedná
o šířkové uspořádání 2+2 či 3+3, jak se uvádí
v připomínce. Z tohoto důvodu uvedená
„optimalizovaná varianta D43“ neodpovídá této
normě.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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nadřazené sítě 10. 12. 2018 bylo
poukázáno na to, že u předloženého
řešení trasy D43 kromě verze 2x3 jízdní
pruhy může při plném zachování trasy
D43 beze změny pouhou drobnou
úpravou tvaru ramp křižovatky u věznice
v Kuřimi být docíleno vzdálenosti
křižovatek 2 km. Rozpor s normami tedy
nenastal a předmětná varianta byla
vypuštěna z posuzování v ÚS nadřazené
sítě neoprávněně. Předmětná varianta
musí být tedy v procesu pořizování
Aktualizace ZÚR řádně posouzena.
NE

036

36. V návaznosti na předchozí námitku lze
dodat, že na prezentaci výsledků v diskuzi
k prezentaci ÚS nadřazené sítě dne 10.12.
2018 byla veřejně prezentována i kopie
aktuální a detailní projektové
dokumentace pro dvě MÚK vzdálené
pouhých cca 0.7 km na křižování dálnic D1
a D35, tedy kde pro tyto dvě křižovatky
bylo postupováno stejně, jak je tomu je
v nesprávně vyloučené verzi D43.
Předmětná verze Optimalizované varianty
D43 musí být tedy v procesu pořizování
Aktualizace ZÚR řádně posouzena.

NE

037

37. Dále lze zdůraznit, že pokud by se při
pořizování ÚS nadřazené sítě postupovalo
tak, jak argumentoval ten, kdo sepisoval
text dopisu k podpisu náměstkem
hejtmana Malečkem, pak by ani jedna ze
tří výsledných variant D43 doporučená
předmětnou ÚS nadřazené sítě (studií za
cca 20 milionů Kč), které nyní přebírá
Zprava o uplatňování, a také všechny
silniční varianty použité ve ÚS nadřazené
sítě, by nesměly byt použity, neboť
vzdálenost nově navrhované křižovatky
komunikace 43 a dálnice D1 na území
Brno-Bosonohy a obce Troubsko je od
existující dálniční křižovatky Brno-západ
vzdálena ve všech těchto případech méně
než 2 km. Celá ÚS nadřazené sítě je tedy
zmařena a nelze postupovat jinak, než že
Zpráva o uplatňování ZÚR JMK bude
požadovat nové a korektní posouzení
všech známých variant, včetně výše
identifikované nesprávně vyloučené
varianty.
38. Lze namítnout, že nelze vyloučit střet
zájmů pro vedoucího zpracovatele ÚS
nadřazené sítě, Ing. arch. Kynčla, který
kromě funkce zpracovatele ÚS nadřazené
sítě je současně i projektantem zapojeným
v zásadní roli do přípravy mega-projektu
vybudování Obytného souboru KuřimZáhoří. Architektonická kancelář, kde je

NE

038

Na vědomí. Křížení dálnic D1 a D35 není obsahem
žádné z variant.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Uvedený příklad se vzdáleností křižovatek na D1,
a to mezi připojením trasy „43“ a odbočením na
Brno (sil. I/23 – Pražská radiála v podobě MUK
Brno – Západ) je jiného charakteru. Křižovatka je
navržena jako „jedna útvarová“, kdy obě
křižovatky jsou spojené kolektorovými pruhy. Tím
dochází ze strany dálnice D1 k jednomu odpojení
a jednomu připojení. Šířkové uspořádání je tedy
kolektor, počet pruhů 2 + dálnice 2+2 nebo 3+3 +
kolektor 2. Kdyby zpracovatel Optimalizované
varianty použil tento normový přístup, což mohl,
tak by jeho varianta byla převzata bez jakýchkoliv
úprav.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Na vědomí. Je řešeno samostatně.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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jedním ze dvou hlavních podílníků,
objednala zpracování, zjevně jako
subdodávku Oznámení EIA pro první fázi
tohoto záměru. V tomto případě se jedná
o mega-záměr, kdy jen první fáze toho
záměru dle Oznámení EIA má zajistit
bydlení cca 3460 obyvatel v celkem 1230
bytových jednotkách a rodinných domech,
tedy se jedná o mnohamiliardovou
investiční akci, kde je jistě nezanedbatelná
zainteresovanost projektanta. V
předmětném Oznámení EIA z prosince
2016 je předmětný záměr uveden
formulací „V budoucnu se dá očekávat
výstavba rychlostní komunikace R/43 D1
– Brno – Moravská Třebová, která má
procházet po západním okraji území
Kuřimi. Je tedy zjevné, že předmětný
projekt jednoznačně předjímá realizaci
jižního obchvatu Kuřimi a z tohoto
hlediska bylo také v Oznámení EIA
postupováno, a tedy bylo z úrovně
projektu předjímáno, že nebude
realizován severní obchvat Kuřimi. Na
prezentaci Návrhu Zprávy o uplatňování
ZÚR JMK dne 26, 1. 2019 padla z pléna
otázka, zda Ing. arch. Kynčl oznámil
v souvislosti s ÚS nadřazené sítě střet
zájmů. Náměstek hejtmana Maleček
veřejně uvedl, že o takovém oznámení
střetu neví. Je nepochybné, že pokud ÚS
nadřazené sítě byla zpracována se silnou
preferencí ve výběru variant pro jižní
obchvat Kuřimi a pokud ÚS nadřazené sítě
uzavírá třemi variantami pro posouzení
v Aktualizaci ZÚR JMK, kde ve všech z nich
je invariantně jižní obchvat Kuřimi a kdy
v době pořizování ÚS nadřazené sítě došlo
ke skandálu, kdy nejaktuálnější varianta
Optimalizované trasy D43 byla
neoprávněně vyloučena z posuzovaných
variant a dopis takto činící byl náměstkem
hejtmana veřejně prezentován 10. 12.
2018 jako odpověď projektantů jeho
prostřednictvím, pak je nepochybné, že
takto podivně zpracovaná ÚS nadřazené
sítě nemůže být akceptována jako
důvěryhodný podklad pro pořizování
Aktualizace ZÚR a vyloučení variant a že
celý proces posuzování variant musí být
proveden přímo v procesu pořizování
Aktualizace ZÚR JMK a zde plně posouzen
z hlediska SEA a HIA a plně odůvodněn
v Odůvodnění opatření obecné povahy Aktualizace ZÚR.

039

39. Nebyl vyhodnocen obchvat Bosonoh
v dlouhodobě požadovaném trasování, tj.
odvíjející se na západě od stávající II/602
již v prostoru, kam je umisťována MÚK

ANO

Do bodu F.1.4.1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
budou doplněny následující požadavky:
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D43 v Bystrcké trase, trasovaný v přímém
kontaktu s dálnicí D1, tedy v maximální
možné vzdálenosti od obytné výstavby
Brna-Bosonoh (a v kritickém úseku
v tubusu), a napojovaný zpět na II/602
dále k východu oproti trasování v ÚS
nadřazené sítě. Toto je nutné prověřit při
pořizování Aktualizace ZÚR.

040

041

042

- Prověřit koridor pro záměr II/602 Bosonohy,
obchvat v souvislosti s prověřením D43/S43.
Z vyhodnocení připomínky vyplývá úprava
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

40. Ve variantě bez MÚK na D1 pro přímé
napojení Brna-Bystrce (tedy bez Hitlerovy
trasy) nebyl prověřen západní obchvat
Troubska vycházející z okružní křižovatky
na Veselce a vedený v dostatečné
vzdálenosti od obytné zástavby Troubska
k obsluze Čepra ve Střelících. Toto je
nutné prověřit při pořizování Aktualizace
ZÚR.

NE

41. Ve variantě S.2 posuzované v ÚS
nadřazené sítě byl zahrnut obchvat
Bystrce – Zámostí a Kníniček. Zařazení
této přeložky silnice III. třídy do
nadřazené sítě je neadekvátní. Nicméně
tato přeložka silnice III. třídy se
zachováním její kategorizace je zásadní
pro vyřešení nadměrné dopravy v ulicích
U ZOO v Bystrci a Ondrova v Kníničkách.
Na hranici Bystrce a Kníniček podle studie
zadané městem Brnem v roce 2017 byla
zjištěna průměrná denní intenzita dopravy
v pracovní dny 9.5 tis vozidel denně,
přičemž navíc provoz po dané komunikaci
má velmi významná ranní a odpolední
maxima, kdy je efektivně komunikace
naplněná prakticky na svoji kapacitu.
Podle kartogramu BKOMu z roku 2017 je
pro úsek ulice Bystrcká od křižovatky
k nájezdu do obchodního centra, kde
probíhá obsluha obchodního centra,
uváděno 14 tis. vozidel denně. Na
křižování krajských silnic II/384 a lII/3846 je
nutné doplnit MÚK. Toto je nutné
zahrnout do pořizování Aktualizace ZÚR.

NE

42. V invariantních prvcích na str. B-11 ÚS
nadřazené sítě je zakreslena neexistující
spojka z Kuřimi-Podlesí k silnicí II/386. Tuto
komunikaci nesporně není možné vnímat
jako součást nadřazené sítě, na kterou se
měla ŮS nadřazené sítě soustředit. Je
zařazení tohoto invariantního prvku (sic!)
„iniciativní" činnost projektanta ÚS
nadřazené sítě, který je osobně zapojen
do projektu Obytného souboru KuřimZáhoří, pro který je tato vnitroareálová
komunikace významná?

NE

Zásady územního rozvoje vymezují plochy či
koridory nadmístního významu (případné
obchvaty krajského významu), nikoliv plochy či
koridory řešící problematiku jednoho sídla, tedy
obchvaty místního významu.
Obchvat Troubska nebude při Aktualizaci č. 1 ZÚR
JMK řešen.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Jedná se o laický pohled.
V ÚS JMK je obchvat Kníniček uveden jako lokální
variantní. Přičemž za lokální variantní prvky se
v ÚS JMK dle textu rozumí prvky, které řeší
především místní problémy (typicky např. obchvat
obce na silnici nižší třídy). V ÚS JMK šlo
o prověření nových prvků sítě, vyvolaných
řešením nadřazené sítě.
Uváděná hodnota intenzit ze studie města Brna,
tedy 9,5 tis. voz. (ani není zřejmé, zda je o RPDI),
na hranici Bystrc – Kníničky je pro obchvat
irelevantní, protože obsahuje i zdroj/cíl Kníničky.
Relevantní může být hodnota 7 tis. na hranicích
města, což může odpovídat CSD 2016 s RPDI 6436
voz. Na studii města Brna odkazuje studie
obchvatu Kalčík.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Uváděná místní komunikace není součástí
nadřazené sítě, je součástí lokální sítě. Vzhledem
k tomu, že tato komunikace po realizaci souboru
Záhoří a MÚK Podlesí značně ovlivní místní
distribuci intenzit, bylo by možno napadat naopak
její neuvažování. Nejde ani o vnitroareálovou
komunikaci, bude tvořit významný příjezd do části
města.
Síť místních komunikací, která je v ÚS uvažována,
je uváděna v zadání ÚS (kap. 4 písm. d jako „v
Kuřimi nová komunikace v Záhoří mezi I/43
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a II/386“), proto je spekulace o iniciativě
projektanta je zcela zavádějící.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

043

43. Ve variantě D.1 je zakreslena východně
od Troubska nová silniční spojka ze silnice
II/602 ke Střelícím. Tato komunikace neřeší
základní problém v oblasti, tj. obsluhu
Čepra ve Střelících, naopak zbytečně by
zatěžovala východní část Troubska. Tato
spojka se tedy požaduje vyloučit, a naopak
je žádoucí západní obchvat Troubska
vedený z okružní křižovatky na Veselce
v Troubsku v dostatečné vzdálenosti od
obytné zóny Troubska k Čepru ve
Střelících. Toto je třeba při pořizování
Aktualizace ZÚR prověřit.

NE

44. V kap. C ÚS nadřazené sítě „Porovnání
variant z hlediska dopravněurbanistického" se s jako základním
pojmem pracuje s termínem „dopravní
účinnost. Tento termín není definován.
Tím je zcela zmařeno celé toto dílčí
porovnání a tím i celá ÚS nadřazené sítě
jako celek. Na ÚS nadřazené sítě se tedy
nedá navazovat v pořizování Aktualizace
ZÚR.

NE

Obchvat Troubska pro Čepro se historicky nachází
na východní straně obce (viz ÚP z roku 1998).
Obchvat Troubska viz vyhodnocení připomínky
č. 40.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

044

Dopravní účinnost je obecně zažitý pojem
používaný v hodnocení účinků/dopadů určité
komunikace či komunikačního systému na
dotčené území či širší okolí. Tedy jaký účinek na
území bude mít např. vložení určité nové silnice
na okolní infrastrukturu a tím i území. Tento
účinek může být pozitivní ale i negativní. Jelikož
se jedná o hodnocení dopravních účinků, tak se
používá pojem dopravní účinnost. V případě
sledování/hodnocení trasy komunikace 43 lze
jednoznačně stanovit jaké dané účinky jsou.
Příkladem je například chování dopravního
proudu při nerealizaci nové trasy 43, nebo
realizaci v jedné ze dvou nových sledovaných
trasách či dokonce v jejich kumulaci. Každá
z těchto variant vykazovala jiné dopravní
účinky/dopady – proto dopravní účinnost – na
Velký městský okruh. A dopravní intenzity mají
opět účinky/dopady na vnitřní systém města
Brna. Pojem dopravní účinnost v sobě vedle
absolutních hodnot (intenzity dopravy) zahrnuje
i jiné složky např. charakter a skladbu dopravního
proudu. Jde o komplexní zhodnocení účinků
dopravy na území.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

Viz vyhodnocení připomínky č. 044.

045

45. Veličina „dopravní účinnost" při
absenci její jasné definice není
kvantifikovatelná. Není ji tedy možné
použít pro verifikovatelné hodnocení. Na
ÚS nadřazené sítě se tedy nedá navazovat
v pořizování Aktualizace ZÚR.

NE

046

46. V popisu metodiky hodnocení variant
v kap. C.2.1.1 ÚS nadřazené sítě je
v samém úvodu uvedeno: „Základním
předpokladem hodnocení variant je, že
tyto nové trasy budou vedeny mimo

Rozptylová i hluková studie pracuje
s kumulativními hodnotami znečištění ovzduší
a hlukové zátěže ve smyslu legislativních předpisů
(viz vyhodnocení připomínek č. 6 a 7). U ovzduší
je pro KAŽDOU variantu vyhodnoceno celkové
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současně urbanizované koridory nebo bez
rizika jejich budoucího obestavění...
anebo bude možno na těchto trasách
realizovat taková opatření, která by
umožnila splnit normové, ale i vizuální či
pocitové požadavky na vložení nové trasy
do území'. Je naprosto zjevné, že tento
„základní předpoklad' nebyl v hodnocení
naplněn, neboť nově navrhované trasy
jsou vedeny na řadě míst v současnosti
urbanizovanými koridory, a přitom nebylo
prokázáno, že bude možné splnit
normové hodnoty, tedy i zákonné limity
znečištění ovzduší a hlučnosti. Je to
prokázáno už tím, že rozptylová a hluková
studie totiž nepracují s kumulativními
hodnotami znečištění ovzduší, ale jen
s přírůstky/úbytky hodnot, a to navíc
s nespolehlivě odhadovaným stávajícím
stavem. Nebylo tedy provedeno
porovnání s normovými hodnotami
a hodnocení je tedy nepoužitelné. Na ÚS
nadřazené sítě se tedy nedá navazovat
v pořizování Aktualizace ZÚR.

imisní zatížení včetně stacionárních, mobilních,
plošných zdrojů a rozvojových ploch. Tudíž pro
každou variantu bylo spočítáno celkové imisní
zatížení k roku 2035 při realizaci té které varianty.
Rozdíl vypočteného imisního zatížení (tj.
„přírůstky/úbytky hodnot“) byly použity pouze
pro porovnání variant mezi sebou. Porovnání
variant mezi sebou je navíc dáno pouze rozdílem
imisního zatížení z dopravy. Nicméně pro každou
variantu je ve studii vyhodnoceno i celkové imisní
zatížení včetně kumulativních vlivů.
Pro vyhodnocování hlukové zátěže platí zvlášť
hlukové limity pro automobilovou dopravu po
veřejných komunikacích, zvlášť hlukové limity pro
kolejová vozidla, a zvláště hlukové limity pro
ostatní zdroje hluku. Tyto typy hlukové zátěže se
navzájem nesčítají. To znamená, že na rozdíl od
posuzování vlivu na ovzduší se v hlukové studii
hodnotila pouze automobilová doprava. Pokud by
z jiných typů zdrojů byly v území překračovány
hlukové limity, tak by to nemělo vůbec žádný
dopad na ÚS JMK. Pokud do hlukové studie byly
zadány všechny významné komunikace s možným
negativním vlivem na své okolí, pak byly
i zohledněny všechny možné kumulativní vlivy
týkající se limitů pro automobilovou dopravu po
veřejných komunikacích.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

047

47. V popisu metodiky hodnocení variant
v kap. C.2.1.1 ÚS nadřazené sítě je
uvedeno: „Výběrem variant s nejlepší
dopravní účinností tak lze reálně
ovlivňovat toky dopravy. V případě
opačného přístupu bude doprava tím
elementem, kterému se bude rozvoj,
a tedy i územní plánování podřizovat.". Je
nepochybné, že doprava má maximálně
sloužit a minimálně negativně zatěžovat
obytné oblasti. Faktem však je, že ÚS
nadřazené sítě, a to jak v dopravním
hodnocení, tak i v celkovém hodnocení
postupuje zcela v rozporu s tímto cílem
a dosažení maximální intenzity na
komunikaci podřizuje výběr variant. ÚS
nadřazené sítě tak zásadním způsobem
chybuje, neboť nepostupuje ani tak, aby
tranzitní doprava (a to včetně dopravy
dálkové těžké nákladní) byla řešena
standardními postupy, tj. vyvedením na
obchvat zcela mimo urbanizované území.
Toto je zásadní vadou a studie tedy
nemůže být použita jako smysluplný
podklad pro pořizování Aktualizace ZÚR
JMK.

NE

Z hlediska „vymezení jakékoliv komunikace pro
vyvedení tranzitní/nákladní dopravy z Brna
a Brněnské aglomerace“ lze konstatovat, že až na
jednotlivé výjimky nezná koncepce dopravní
infrastruktury pojem „komunikace pro vyvedení
tranzitní dopravy“. V jednotlivých oblastech se
mohou vyskytovat komunikace
s vysokým/rozhodujícím podílem tranzitující
dopravy, což však není případ Brněnské
aglomerace k severojižnímu propojení, resp. trase
„43“. Tato trasa není rozhodně trasou, kde by
tranzitní doprava byla převažující, naopak
v celkovém podílu dopravy, obsahuje tranzit
(např. nadkrajského významu – mezi hranicemi
krajů – např. směr Svitavy – Slovensko (Lanžhot),
Svitavy – Rakousko (Mikulov) pouze několika
procent (cca 4 %). Komunikaci „43“ lze
jednoznačně považovat za aglomerační
komunikaci s přesahem na spojení JMK se
severními oblastmi České republiky, resp. spojení
krajských měst Brno – Pardubice, Hradec Králové.
Další přesah již je zcela zanedbatelný. Převažující
dopravou je tedy doprava místní
(vnitroaglomerační) či zdrojová/cílová – se
zdrojem či cílem dopravy v jádru aglomerace.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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NE

Viz vyhodnocení připomínky č. 044.

048

48. Na str. C-2 ÚS nadřazené sítě je
odkazováno na grafické hodnocení
„dopravní účinnosti' v příloze C.1. V této
příloze jsou však pouze schémata
s predikovanými hodnotami intenzit
celkové dopravy, tedy není pravdou, že je
zde uvedena „dopravní účinnost. Jak už
bylo namítnuto výše, termín „dopravní
účinnost' není definován, nicméně
z přílohy C.1 je zřejmé, že hodnotitel
dopravy zužuje význam na celkovou
intenzitu dopravy. Bylo by tedy správné
nezamlžovat situaci a prostě konstatovat,
že v příloze C.1 jsou schémata s vybranými
hodnotami celkové intenzity dopravy. Nic
jiného totiž v příloze C.1 není.

NE

Viz vyhodnocení připomínky č. 044.

049

49. Ať už je „dopravní účinnost' cokoliv,
nelze souhlasit, že pro posuzování dopravy
lze použít pouze celkové intenzity
dopravy. Nejzávažnější negativní vlivy na
obyvatelstvo působí nákladní (a zejména
kamionová) doprava. Podle existujících
dopravních modelů bylo určeno, že na
obchvatu Brna v Boskovické brázdě by
mělo být 3,5 tisíce nebo i 4,5 tisíce vozidel
nákladní dopravy. Toto musí být řádně
hodnoceno a vzhledem k neúplnosti a tím
i nepoužitelnosti ÚS nadřazené sítě toto
posouzení pro všechny známé varianty
musí být provedeno v procesu pořizování
Aktualizace ZÚR JMK.

NE

Modelování Generelu dopravy neprováděla spol.
Adias ani HBH projekt, ale Cityplan. Studie Strnad
2011 na str. 36 nesrovnává údaje intenzit
v boskovické brázdě, ale filozofuje nad
intenzitami v Bystrci a Jinačovicích.

050

50. Dopravní modelování v ÚS nadřazené
sítě je problematické i v tom, že je
nesouladné s řadou dřívějších modelů
dopravy – viz souhrn v posouzení Ing.
Strnada (2011), kde na str. 36 jsou
uvedeny údaje pro celkovou intenzitu
obchvatu Brna v Boskovické brázdě
z Generelu dopravy a z dopravních
modelů vypracovaných firmou ADIAS
(nyní součást HBH Projekt spol. s r.o.) z let
2008 a 2010. Tyto dopravní modely pro
rok 2030 uvádí intenzitu nákladní dopravy
v rozmezí 3,5 - 4.5 tis. vozidel denně.
Např. model pro variantu D6 pro rok
vzdálenější, pro rok 2035 (očekávaný
nárůst mezi 2030 a 2035 podle
normativního dokumentu rezortu
dopravy je cca 4-6 %), uvádí pouze 2,5
tis. vozidel nákladní dopravy, tedy pouze
53-68 % dříve publikovaných intenzit. Tak
velké rozdíly jsou pochopitelně, bez
poukázání na chyby v předchozích
výsledcích téže firmy, naprosto
nepřípustné. Dopravní modelování musí
tedy být z tohoto a z řady dalších důvodů
uváděných v těchto připomínkách zcela

Rozpor mezi dřívějšími dokumentacemi či
posouzeními (např. práce z let 2008, 2010 či Ing.
Strnad 2011) a aktuálním stavem vycházejí
z období a změn v území, které uplynuly mezi
rokem 2005 a 2016 – tedy 11 let, a to včetně
průchodu hospodářské krize a konjuktury.
Uvedené práce z let 2008-11 vycházely ze sčítání
z roku 2005, což je velmi vzdálená doba
s přihlédnutím ke změnám, ke kterým došlo jak
na území JMK, ČR, ale i v okolních státech. A to
jak změnou v hospodářském vývoji, tak i ve vývoji
dopravní infrastruktury jako celku. SCD z r. 2010
bylo pro potřeby JMK v jižní části zkresleno
faktem, že v dané době byl velmi omezen provoz
(zvláště pro nákladní dopravu) na sil. I/52 v úseku
Brno/D1 – Rajhrad, a to z důvodu dlouhodobé
celkové rekonstrukce daného úseku. Proto je
nutno 52 posuzovat pouze dle aktuálních dat
z roku 2016 a ASD 2016 a neporovnávat ho s údaji
předešlými.
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opakováno, a to nezávislou firmou,
v procesu pořizování ZÚR JMK.

Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Není naprosto zvykem, že by byly dokládány
matice mezioblastních vztahů, které představují
zřejmě nejcennější know-how modeláře. Ostatně
podatelem dovolávaný model Dufka 2007 žádné
matice také nedokládá.

51. Dopravní modelování předložené v ÚS
nadřazené sítě je netransparentní v tom,
že není doložena matice mezioblastních
vztahů a není doloženo, jak tato matice
byla získána. Toto musí být doloženo pro
dopravní modelování, které nevyhnutelně
musí být provedeno v procesu pořizování
Aktualizace ZÚR.

NE

NE

Viz vyhodnocení připomínky 004.

052

52. Dopravní modelování předložené v ÚS
nadřazené sítě je netransparentní v tom,
že nejsou zveřejněny všechny ostatní
vstupní hodnoty použité v dopravním
modelování. Těmito vstupními parametry
nejsou totiž jen „odpory" jednotlivých
komunikací (které byly v dopravním
modelování pro ÚS nadřazené sítě chybně
nastaveny jako identické pro všechny
komunikace), ale i další parametry,
kterými se úloha dopravního modelování
matematicky řečeno „regularizuje". Toto
musí být doloženo pro dopravní
modelování, které nevyhnutelně musí být
provedeno v procesu pořizování
Aktualizace ZÚR.

NE

Viz vyhodnocení připomínky 004.

053

53. Kritéria/parametry, jejichž seznam je
uveden na str. C-3 až C-4 ÚS nadřazené
sítě jsou parametry sekundární
v porovnání s otázkou, kam je trasována
tranzitní nákladní doprava, která
nepochybně má největší negativní vliv na
obyvatelstvo (nejvyšší emisní faktory,
nejvíce hlučná vozidla, doprava
neutichající v noci atd.).

NE

Viz vyhodnocení připomínky 004.

054

54. Mnoho stránek čítající verbální
hodnocení těchto cca 32 parametrů v kap.
C.3 ÚS (str. C-10 až C-103) nadřazené sítě
pro 15 hodnocených variant je naprosto
nepřehledné a není nijak doloženo, jak
jednotlivé dílčí hodnocení jsou
hodnoceními kladnými nebo zápornými.
Toto tedy není hodnocení, podle kterého
je možné hodnotit výhodnost nebo
nevýhodnost jednotlivých variant.
Hodnocení variant v procesu pořizování
Aktualizace ZÚR JMK musí tedy být
provedeno v první řadě hierarchicky tak,
že budou identifikovány ty urbanizované
oblasti, kde již v minulosti byly překročeny
zákonné limity hlučnosti nebo znečištění
ovzduší nebo kde by takové překročení
v horizontu odpovídajícímu územnímu
plánování (tj. s výhledem na nejméně 2030 let) mohlo hrozit. Následně musí být

051

Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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navržena taková úprava dopravní
infrastruktury, která spolehlivě
a prokazatelně zajistí dodržení zákonných
limitů. I zde pak je nutno postupovat
hierarchicky, a to nejprve ocenit
nejvýznamnější složku dopravního
proudu, tj. nákladní dopravu a zejména
tranzitní nákladní dopravu, která má
nejvýznamnější negativní vlivy na
obyvatelstvo. Prvním mezi nápravnými
opatřeními musí být aplikace standardních
a obecně podporovaných dopravních
opatření, tj. obchvatů pro všechny sídelní
útvary, tedy nejen pro malé obce, ale
i pro druhé největší město ČR, Brno a jeho
aglomeraci. To, že výsledné hodnocení
metodikou použitou v ÚS nadřazené sítě
nedošlo k vymezení jakékoliv
komunikace pro vyvedení tranzitní /
nákladní dopravy z Brna a Brněnské
aglomerace je jednoznačným průkazem
totálního selhání metodických postupů
aplikovaných v ÚS nadřazené sítě. Na
takto chybnou ÚS nadřazené sítě nelze
tedy navazovat a toto musí být napraveno
v procesu pořizování Aktualizace ZÚR JMK.

055

55. I závěry dopravního hodnocení na str.
C-103–C-109 ÚS nadřazené sítě jsou
chybné. Opět zde schází hierarchické
hledisko a uvážení, do jaké míry vedou
jednotlivé varianty k nápravě v těch
urbanizovaných oblastech, kde již
v minulosti byly překročeny zákonné
limity hlučnosti nebo znečištění ovzduší
nebo kde takové překročení v horizontu
odpovídajícímu územnímu plánování (tj.
s výhledem na nejméně 20–30 let) by
mohlo hrozit. Nic takového zde není. Na
takto chybnou ÚS nadřazené sítě nelze
tedy navazovat a toto musí být napraveno
v procesu pořizování Aktualizace ZÚR JMK.

NE

Opatření k dosažení požadované kvality ovzduší,
jejímu udržení a dalšímu zlepšení, ze kterých
vychází orgány ochrany ovzduší, veřejná správa
a samospráva dle svých kompetencí v rámci řízení
kvality ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s obecnou povinností pečovat o rozvoj
obce a kraje a jejich území stanovuje Program
zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno
(vydalo MŽP v květnu 2016, část zrušil NSS
v květnu 2018) resp. v širším okolí dotčené MČ
Bosonohy také Program zlepšování kvality
ovzduší zóna Jihovýchod (květen 2016).
Vyhodnocení naplňování opatření uvedených
v těchto PZKO je zveřejněno na webu MŽP
(https://www.mzp.cz/cz/zlepsovani
kvality_ovzdusi_vyhodnoceni).
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

056

56. Lze ukázat na naprostou nesprávnost
hodnocení např. na str. C-104 ÚS
nadřazené sítě, kde je uvedeno, že
„Maximální účinnost pro celou centrální
(maximálně urbanizovanou část) vykazují
varianty s bystrckou stopou „43". Chování
dopravního proudu v Jinačovicích,
Kníničkách je dáno realizací a polohou
nové „43". Pokud dojde k jakékoliv
realizaci nové „43" v bystrcké stopě, budou
Jinačovice a Kníničky velmi pozitivně
dotčeny – dojde k úbytku tranzitující

NE

Problematice dopravy v Kníničkách, Jinačovicích
a Bystrci se ÚS věnuje.
Poloha Bystrcké stopy „43“ na Jinačovice
a Kníničky má velmi pozitivní vliv na průjezdovou
část současné komunikace – sil. III/3846
v Jinačovicích a Kníničkách. Aktuální intenzity na
průjezdných úsecích vykazují hodnoty 8-14
tis/voz/den (dle profilu) a vzhledem k charakteru
zástavby (vlastně velká část obce tvoří
bezprostřední okolí dané komunikace). Nelze
reálně uvažovat o zlepšení stavu okolí
komunikace formou realizace ochranných
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dopravy z 8-14 tis. Voz/den na 1-8 tis.
Voz/den. Ostatní varianty (s bítýšskou
stopou nebo vůbec bez komunikace „43")
zachovávají intenzivní dopravu čistě
tranzitního charakteru na průtahu MČ
(pozn. více než např. současný úsek sil.
III/3844 v Bystrci – Stará dálnice).
V případě bítýšské stopy dojde pouze
k mírnému ponížení o cca 2 tis. Voz/den
nebo intenzita zůstane na úrovni bez
realizace jakékoliv stopy." Toto je zcela
absurdní argumentace, kdy se zpracovatel
ÚS nadřazené sítě snaží čtenáři studie
namluvit, že v údolí, kde jsou situovány
Jinačovice, Rozdrojovice a Kníničky, dojde
ke zlepšení tím, že v tomto údolí bude
navýšena intenzita dopravy o mnoho tisíc
vozidel denně, a přitom toto navýšení
zahrne prakticky veškerou tranzitní
dopravu sever – jih. Je nepochybné, že
tato tranzitní doprava sem za takovéhoto
chybného řešení přivedena bude, neboť
pokud neexistuje obchvat Brna (což je
řešení doporučované v závěru ÚS
nadřazené sítě), pak ze dvou zbývajících
koridorů sever – jih, tj. (1) Česká –
Řečkovice – VMO – dálnice D1 a (2)
Jinačovice – Rozdrojovice – Kníničky –
Brněnská přehrada – Bystrc – Bosonohy
– dálnice D1 – má druhý koridor
nepochybně vyšší dopravní atraktivitu pro
tranzitní dopravu a ta nemá důvod se
tomuto koridoru vyhnout. Přivedení těžké
nákladní dopravy do tohoto údolí, kde
v současnosti žádná není, je naprosto bez
debaty mimořádně negativním vlivem. I
problematické dopravní modelování pro
doporučovanou variantu S.1 zde uvádí 4.3
tis. vozidel nákladní dopravy, zatímco
v tzv. nulovém stavu 00-2035 je zde
celková nákladní doprava pouhých 0,8 0,9 tis. vozidel denně a v reálu je i toto
možné zpochybnit, neb v současnosti je
na komunikaci III/3846 omezení tonáže,
takže do této oblasti z důvodu dopravního
značení nemůže vjíždět např. žádná
kamionová doprava. (Nesprávnost
dopravního modelování v ÚS nadřazené
sítě je zde doložitelná i porovnáním
reálně získaných intenzit dopravy
v oficiálním sčítání z roku 2016
opraveným konfidentem nárůstu cca 9 %
na 507 vozidel nákladní dopravy –
nicméně i nulový stav 2020 zde uvádí údaj
o 40 % vyšší.) Má-li přivedení 4.3 tis - 0.5
tis = 3,8 tis nákladních vozidel denně
a otevření tohoto území pro dálkovou
kamionovou dopravu včetně těžké
nákladní dopravy v noci podle
zpracovatelů ÚS nadřazené sítě přinést

opatření. Vlivem nové stopy dojde k podstatné
změně v chování dopravy. Na průjezdných
úsecích Jinačovic a Kníniček zůstane pouze
minimální část dopravy 1-8 tis/voz/den (dle
profilu) – tedy pouze ta doprava, která má v dané
lokalitě zdroj či cíl. Ostatní doprava (daným
územím tranzitující) bude vedena po nové trase,
na které je možno realizovat taková opatření
(pokud budou nutná), aby byly dodrženy
normové hygienické limity, což se u stávající trasy
říci nedá. Právě účinnost – dopad Bystrcké stopy
je na dané části nejpříznivější. Stopa Bítýšská
vykazuje daleko nižší pozitivní účinky – dopady,
resp. zachovává značnou část dopravy
v průjezdných úsecích daných lokalit. K nákladní
dopravě viz vyhodnocení připomínky č. 047.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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zlepšení místní situace, pak toto je zcela
nesmyslné tvrzení. Vzhledem k výskytu
takto naprosto nesmyslných tvrzení v ÚS
nadřazené sítě, která zjevně vedla
k nesmyslným závěrům této studie, nelze
než konstatovat, že tato ÚS nadřazené
sítě je naprosto nepoužitelná jako
podklad pro pořizování Aktualizace ZÚR
JMK.

057

058

57. Za povšimnutí stojí, že hodnota
přidané nákladní dopravy o intenzitě 3,8
tis vozidel denně v ÚS nadřazené sítě
navrhované zavléci do oblasti Jinačovice –
Rozdrojovice – Kníničky – Brněnská
přehrada – Bystrc – Bosonohy je zjevně
dopravou, která v předchozích
dopravních modelech (ADIAS, 2008
a 2010) byla vedena po obchvatu celého
Brna v Boskovické brázdě. Tedy pokud je
zde nyní uvedeno pro variantu D.6 pouze
2,5 tis. vozidel, pak je to zjevně chybné,
neb tato doprava byla reálně
předpověditelná jak v modelech téže
firmy v letech 2008 a 2010 a je reálně
předpověditelná i v současnosti, nicméně
chybný způsob dopravního modelování
bez respektování reálně existujících
„odporů" komunikací nepochybně přispěl
k nesmyslnému výsledku dopravního
modelování na němž stojí a padají celé
hlukové a rozptylové studie a tím i celá ÚS
nadřazené sítě. Je tedy nepochybné, že
ÚS nadřazené sítě je naprosto
nepoužitelná jako podklad pro pořizování
Aktualizace ZÚR JMK.

NE

Porovnání dat z let 2008, 2011 (např. práce z let
2008, 2010 či Ing. Strnad 2011) a aktuálním
stavem není možné. Rozpor vychází z období
a změn v území, které uplynuly mezi rokem 2005
a 2016 – tedy 11 let, a to včetně průchodu
hospodářské krize a konjuktury. Uvedené práce
z let 2008-11 vycházely ze sčítání z roku 2005, což
je velmi vzdálená doba s přihlédnutím ke
změnám, ke kterým došlo jak na území JMK, ČR
a ale i v okolních státech. A to jak změnou
v hospodářském vývoji, tak i ve vývoji dopravní
infrastruktury jako celku. SCD z r. 2010 bylo pro
potřeby JMK v jižní části zkresleno faktem, že
v dané době byl velmi omezen provoz (zvláště pro
nákladní dopravu) na sil. I/52 v úseku Brno/D1 –
Rajhrad, a to z důvodu dlouhodobé celkové
rekonstrukce daného úseku. Proto je nutno celý
52 posuzovat pouze dle aktuálních dat z roku
2016 a ASD 2016 a neporovnávat ho s údaji
předešlými.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

58. Je také naprosto nepochybné, že
Zpracovatel došel k závěru, že tranzitní doprava je
NE
tranzitní doprava vzhledem k Brněnské
ve vztahu sever–jih minimální. Z výsledků je
aglomeraci nepatří do existujícího
jednoznačné, že dominantním prvkem (mimo
koridoru (1) Česká - Řečkovice - VMO dálnici D1 a propojení D1 s D52 a D2) je
dálnice D1, kudy je dnes vedena,
vnitroaglomerační či zdrojová a cílová doprava.
a současně nepatří do doposud
Ve vztahu sever–jih je nadmístní (nadregionální)
neexistujícího a v ÚS nadřazené sítě
tranzit – v porovnání dopravy v jednotlivých
prosazovaného koridoru (2) Jinačovice profilech – nepodstatný (nadregionální či
Rozdrojovice - Kníničky - Brněnská
mezinárodní tranzit je v průjezdu zastoupen
přehrada - Bystrc - Bosonohy - dálnice
pouze 3,5 % vozidel). Studie prokázala, že
D1. Správně na věc nahlížel skutečný
bystrcká stopa lépe odlehčí Svitavské radiále
zkušený dopravní odborník, autorizovaný
a VMO než stopa bítýšská. Bude tak ochráněno
více obyvatel v řešeném území.
dopravní projektant, jehož pohled na
rozdělení celkového dopravního toku od
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
severu k Brnu je v principu platné dodnes.
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
Jeho autorizované posouzení z roku 2011
i na základě dopravní studie firmy DOPING
(objednatel ŘSD) jasně konstatovalo, že
„Z uvedených numerických údajů po
korekcích na očekávaný nárůst dopravy
do roku 2030 (stejnou metodikou jako pro
studie ADIAS) je možné odvodit, že zjevně
prakticky celá tranzitní doprava ve směru
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S-J se přesouvá na R43 (obchvat města
Brna v Boskovické brázdě a přesouvá se
sem i část vnitřní dopravy pro oblast
brněnské aglomerace a přilehlých obcí".
Toto je ve spojení s modely ADIAS (2008
a 2010) velmi pozitivní fakt, neboť
obchvatem Brna v Boskovické brázdě se
zjevně maximalizuje možné odlehčení
Brna od tranzitní dopravy pro směr – jih
v oblasti severně od D1. Pokud však ÚS
nadřazené sítě chybně odmítne jakoukoliv
komunikaci pro odvedení této dopravy do
prostoru mimo urbanizované části Brna,
pak nastane pouze to, že z Brna
a Brněnské aglomerace není odkloněno
v daném prostoru ani jedno tranzitní
vozidlo a situace v dopravně přetíženém
Brně se může pouze zhoršovat, neboť
kumulativně přes Brno pojede stejná
doprava, jak je tomu v současnosti, tj.
veškerá doprava. Toto ale logicky nemělo
být cílem pro optimální řešení dopravní
situace při zpracování ÚS nadřazené sítě.
Jediná viditelná logika k tak nesmyslnému
řešení jako obsahuje ÚS nadřazené sítě,
se jeví nešťastný a nepřípustný pokus
prosadit vhodnější podmínky pro doposud
neexistující mega-záměr – obytný soubor
Kuřim-Záhoří. Je však nepochybně zcela
nepřípustné prosazovat parciální
developerské zájmy na úkor existujících
obytných zón čistého bydlení. Je tedy
nepochybné, že ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK.

059

59. V celém hodnocení v kap. C.3 ÚS
nadřazené sítě není naprosto žádné
hodnocení porovnávající situaci v oblasti
Malhostovice/Drásov/Všechovice/Skalička
a v oblasti Lipůvka. To je zásadním
pochybením, neboť z dopravního hlediska
trasování koridoru 43 v Optimalizované
variantě v cca polovině vzdálenosti mezi
sídly (Lipůvkou a Nuzířovem), cca 1 km od
obou sídel, je jednoznačným zlepšením
z hlediska negativních vlivů dopravy
(vyvedení dopravy z Lipůvky) bez
jakéhokoliv nového negativního vlivu
v této oblasti. Toto mělo být hodnoceno
jednoznačně kladně, ale ÚS nadřazené sítě
toto zcela ignorovala. Je tedy nepochybné,
že ÚS nadřazené sítě je naprosto
nepoužitelná jako podklad pro pořizování
Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené pochybení
musí být při pořizování Aktualizace ZÚR
JMK napraveno.

NE

Zpracovatel posoudil severní úsek komunikace
„43“ ve dvou variantách, tj. trasa optimalizovaná
je zastoupena např. ve variantách D.5, D.6, S.5,
S.6 a německá trasa je zastoupena ve variantách
D.1, D.2, S.1, S.2. Tento úsek je hodnocen jak
v dopravně urbanistickém hodnocení v rámci
oblasti Severozápad (kap. C), tak z hlediska
dopadů jednotlivých variant na životní prostředí
(kap. D a přílohy D), tak z hlediska hlukových
a rozptylových studiích jednotlivých obcí (kap. E,
přílohy E1 a E2).
K zavlékání tranzitní dopravy viz vyhodnocení
připomínky č. 004.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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060

60. Obce Malhostovice, Drásov,
Všechovice a Skalická nejsou v části C ÚS
nadřazené sítě ani zmíněny, a to přesto,
že je všeobecně známo, že zde jsou
zásadní dopravní problémy se zavlečením
více než 20 tis, vozidel denně, z toho cca
4,3 tis vozidel nákladní dopravy denně (viz
varianta S.1) do oblasti, kde obce Drásov
a Malhostovice jsou prakticky srostlé
a kde těsně vedle navrhovaného koridoru
v Drásově je rozsáhlá nová výstavba
rodinných domů a kde v Malhostovicích
jsou nejbližší rodinné domy ve vzdálenosti
pouhých desítek metrů. Podobně
problematická situace je u obcí Všechovice
a Skalická, kde nová rodinná zástavba
v obou obcích se v posledních desetiletích
rozvíjela ve směru do relativně malého
prostoru mezi oběma obcemi a kde nyní
dle závěrů ÚS nadřazené sítě by měla být
trasována komunikace 43 se všemi
souvisejícími negativy. Absence
jakéhokoliv hodnocení v části C ÚS
nadřazené sítě této extrémně negativní
situace vznikající návrhy trasování
komunikace 43 v trase německé dálnice je
zcela absurdní a dokládá to, že varianty
jako D.3 a S.1 doporučované v závěru ÚS
nadřazené sítě nejsou korektně
posouzené. Je tedy nepochybné, že ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

061

61. Je neprosto nepřípustné, že ÚS
nadřazené sítě ignorovala možné pozitivní
řešení, tj. vyvedení dopravy ze středu obce
Lipůvka a vyřešení dopravních kongescí
v této lokalitě a současně bez jakéhokoli
odůvodnění v části C ÚS nadřazené sítě je
v závěru ÚS nadřazené sítě doporučena
varianta přes oblast mezi postupně
srůstajícími obcemi Malhostovice
a Drásov, Všechovice a Skalička. Je tedy
nepochybné, že ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

062

62. V celém hodnocení v kap. C.3 ÚS
nadřazené sítě není naprosto žádné
hodnocení porovnávající situaci v oblasti
Malé Lhoty pro variantu Optimalizovanou
a pro variantu německou. To je zásadním
pochybením, neboť z dopravního hlediska
trasování koridoru 43 v Optimalizované
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variantě významně vzdáleno od sídelního
útvaru Malá Lhota a vedeno vesměs za
terénní vlnou v hustě zalesněném území,
zatímco varianta německá je zde vzdálena
pouhých cca 100–150 m od nové výstavby
rodinných domů. Trasování varianty
Optimalizované zde mělo být hodnoceno
jednoznačně kladně, ale ÚS nadřazené sítě
toto zcela ignorovala. Trasování varianty
německé zde mělo být hodnoceno
jednoznačně záporně, ale ÚS nadřazené
sítě toto zcela ignorovala. Je absurdní, že
v závěru ÚS nadřazené sítě je
doporučováno, a to bez odůvodnění
v textu kap C, zavlečení více než 20 tis.
vozidel denně, z toho cca 4,3 tis vozidel
nákladní dopravy denně (viz varianta S.1)
do oblasti těsné vedle stabilizované nové
rodinné zástavby. Je tedy nepochybné, že
ÚS nadřazené sítě je naprosto
nepoužitelná jako podklad pro pořizování
Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené pochybení
musí být při pořizování Aktualizace ZÚR
JMK napraveno.

063

63. Argumentace v kap. C.3 ÚS nadřazené
sítě pro oblast Bystrce je zcela absurdní.
Městská část Brno-Bystrc má stabilizované
dopravní napojení po II/384 s VMO, tj.
v hlavním logickém směru, kam směřuje
individuální automobilová doprava
z Bystrce. Toto spojení je v současné době
velmi zatížené, ale problém je řešitelný
a je v současné době projekčně řešen.
Vzhledem k tomu, že oblast Bystrce
a okolních obytných oblastí je rozvojovou
zónou města Brna je naprosto nevhodné
do této oblasti čistého bydlení zavádět
tranzitní a nákladní dopravu. Představa
některých projektantů, že je vhodné
napřed vyvolat problém (tj. do oblasti
nezatížené tranzitní dopravou ji zavést)
a pak toto za miliardové náklady se
pokoušet řešit tunely nebo
protihlukovými stěnami je zcela absurdní.
Pro tranzitní dopravu je možné vymezit
kvalitní obchvat celého Brna, a to bez
zásadních negativních vlivů na sídla mimo
Brno, je tedy naprosto první volbou
realizovat plnohodnotný obchvat
dimenzovaný na intenzitu dopravy na
tomto obchvatu (a vymezený v územním
plánovaní s kapacitní rezervou jako
čtyřpruh pro zapojení do transevropské
sítě TEN-T). Jak dokazují smysluplná
dopravní modelování z Generelu Dopravy
JMK (2004) a dopravních modelů firmy
ADIAS (2008, 2010) a jak jsou tyto údaje
shrnuty a multikriteriálně vyhodnoceny
v autorizovaném posouzení Ing. Strnada
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(zejména z roku 2011, ale i z let 2012
a 2014) je minimálně dvoupruhový
obchvat celého Brna v Boskovické brázdě
smysluplným a realizovatelným řešením.
Tvrzení v ÚS nadřazené sítě, že
komunikace 43 přes Bystrc zde něco
dopravně vylepší je tedy zcela
nedoložené, naopak na první pohled opak
je pravdou. ÚS nadřazené sítě je naprosto
nepoužitelná jako podklad pro pořizování
Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené pochybení
musí být při pořizování Aktualizace ZÚR
JMK napraveno.

064

64. Výše uvedenou připomínku lze
doplnit, že pokud by z MÚK Bystrc měla
masivněji sjíždět další doprava do města
Brna a zatěžovala by takto městské části
Brno-Komín, Brno-Jundrov a BrnoŽabovřesky, bylo by to nepochybně zcela
nevhodné. Naštěstí známé dopravní
modely, např. publikované v odůvodnění
tzv. 2. ZÚR JMK, dokládají, že MÚK Bystrc
není vhodná jako napojení do Brna pro
cílovou dopravu. Argumentace v kap. C.3
ÚS nadřazené sítě propagující napojení
Brna na komunikaci 43 přes MÚK Bystrc je
tedy v rozporu se známými dopravními
modely a jako taková je chybná. ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

065

65. K výše uvedené připomínce lze
doplnit, že zavlečení tranzitní dopravy do
oblasti kontaktu s regionálně významnou
oblastí – Brněnskou přehradou, je zcela
opominuto. Zavlečení cca 20 tis vozidel
denně, z toho cca 4 tis. vozidel nákladní
dopravy do toho prostoru je ukázkou
naprosté necitlivostí projektantů
k hodnotám sdíleným desítkami tisíc
obyvatel. Je v tomto kontextu příznačné,
že v části C ÚS nadřazené sítě není
o tomto problému ani zmínka. Žádný
věcný a logický argument přitom dopravní
projektanty nenutí, aby bylo nutné
zavlékat tak masivní množství nákladní
a tranzitní dopravy do této oblasti
v situaci, kdy nebyly vyčerpány standardní
projekční postupy pro projektování
dopravních koridorů, a to standardní
řešení s vyvedením tranzitní dopravy
mimo sídelní útvar, mimo jeho rekreační
oblast a mimo jeho rozvojové oblasti. Jak
je dobře známo trasování obchvatu celé
Brněnské aglomerace v její části severně
od dálnice D1 je známo a od roku 2005,
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kdy kraj nechal zpracovat první studii
firmou HBH Projekt spol. s r.o. byly
vypracovány dokonce další, vylepšené
návrhy koridoru pro tento obchvat (Ing.
Kalčík, 2009, 2014, 2015, 2016). Není zde
tedy nouze o realizovatelné standardní
a smysluplné řešení a je tedy zcela
absurdní, aby toto mohlo být ÚS
nadřazené sítě zavrženo. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

066

66. Úvahy v části C ÚS nadřazené sítě
o tom, že koridor tzv. „Staré dálnice"
může být v budoucnu přetížen, pokud zde
nebude vybudována komunikace 43, jsou
zcela absurdní. Tento koridor má jako
vnitro areálová komunikace města Brna
spojující Brno-Bystrc a Brno-Bosonohy
a napojená na Brno-Žebětín a BrnoKohoutovice. Tato komunikace má, pokud
zůstane tak je používána, nepochybně
dostatečnou kapacitní rezervu na řadu
desetiletí. Návrh použít tento koridor pro
tranzitní dopravu je naopak tím řešením,
který by zde vyvolal zásadní dopravní
a logistické problémy. Je to i vidět na
doslova zoufalé snaze projektantů vyřešit
problém, jak zajistit aspoň podobnou
dopravní funkčnost této komunikace po
přivedení tranzitní dopravy do tohoto
koridoru. To, jak se postupně návrhy
projektantů vyvíjejí od dálnice D43
s jednou MÚK v Bystrci ke neuvěřitelné
skrumáži jízdních pruhů a nyní nově
i druhé MÚK v Bystrci dokládají samy
o sobě existenci zásadních problémů
s nepřijatelnou koncepcí zásahu do
města, které samo potřebuje své
komunikace na svém území a nedává
smysl, aby jeden z důležitých koridorů
uvnitř druhého největšího města
republiky byl omezen ve své funkčnosti
pro město a předán k užívání dálkové
tranzitní dopravě. Toto je úplný funkční
nesmysl, zejména v situaci, kdy
standardní řešení pro tranzitní dopravu
a její vyvedení z celé Brněnské
aglomerace je už cca 15 let dobře známo
a prověřeno jako realizovatelné.
Projektant před navrhováním absurdního
řešení se zavlékáním cca 4 tis vozidel
nákladní a tranzitní dopravy do městské
části Bystrc a dalších městských částí měl
vyloučit, že standardní řešení, tj.
plnohodnotný obchvat celého Brna v jeho

NE

Označit silnici III. tř. za vnitroareálovou
komunikaci je nesprávné. Jedná se o komunikaci
určenou pro obecné užívání, která spojuje několik
místních částí a obcí u hranic města. Takto by
bylo lze bagatelně označit D43 za vnitroareálovou
komunikaci západní Moravy. Stará dálnice
(III/3844) není v současnosti 4 pruhová
dvoupásová proto, že je silnicí III. tř., ale proto, že
byla vystavěna jako prvá etapa dálnice D43.
Odkaz podatele do části C je příliš vágní. Hledání
v souboru tvrzení o přetížení staré dálnice se
nenašlo. V části C se hovoří opakovaně o přitížení
staré dálnice.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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části severně od dálnice není
realizovatelný. Toto ale projektant
neudělal a ani udělat nemohl, protože
standardní řešení – obchvat celého Brna
– existuje a je prokázáno jako
realizovatelné. Postup v ÚS nadřazené
sítě je tedy zásadně chybný ÚS nadřazené
sítě je naprosto nepoužitelná jako
podklad pro pořizování Aktualizace ZÚR
JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

067

67. Pokud dopravní projektant v kap.
C.3.16.2 ÚS nadřazené sítě zavrhuje
standardní řešení, tj. obchvat celého
města Brna formulací „Bítýšská stopa sice
vykazuje určité pozitivní přínosy na
městský i aglomerační systém, avšak
poměrně nižší intenzity směřují pouze na
dvoupruhové uspořádání (byť s MÚK).",
pak toto je zcela absurdní. Na jedné
straně projektant horuje pro kapacitní
čtyřpruhovou komunikaci v německé trase
s cca 22 tis vozidel celkem a z toho 4,3 tis.
vozidel nákladní dopravy (viz var. S.1 nebo
D.3) a přitom požaduje de facto nula
jízdních pruhů pro obchvatovou
komunikaci pro celé Brno v Boskovické
brázdě, kde dle dopravních modelů
z Generelu dopravy (2004) a dle modelů
ADIAS z let (2008 a 2010) pro rok 2030 je
predikováno 14-20.5 tis vozidel denně
z toho 3,5-4,5 tis nákladní dopravy. To je
úplně absurdní argumentace, když pro
dva úseky, kde je podobná nebo dokonce
stejná intenzita nejvíce zatěžující složky
dopravního proudu, nákladní dopravy,
a celková intenzita dopravy pouze
o několik tisíc nižší, je toto standardní
řešení projektantem zamítáno. Lze
připomenout, že dopravní modelování
v ÚS nadřazené sítě je nestandardní,
neboť nebyly vzaty v úvahu v realitě
existující rozdílné „odpory" jednotlivých
komunikací, takže odkazování na nízkou
intenzitu na trase v Boskovické brázdě
v dopravním modelování v ÚS nadřazené
sítě nelze odkazovat. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

NE

Problematice porovnání obou nových stop
Bystrcké a Bítýšské byla věnována velká,
několikaletá pozornost. Obě stopy prošly jak
technickým, ekonomickým tak i dopravněinženýrským posouzením, a to jak pro kategorie
dálniční, tak pro kategorie silniční. Závěr je
dlouhodobě ustálený:
o Obě trasy vykazují pozitivní dopad na
vnitrogalomerační respektive městskou
dopravní infrastrukturu (myšleno města Brna).
Přičemž Bystrcká stopa vykazuje pro vnitřní
systém podstatně vyšší pozitiva jak stopa
Bítýšská
o Obě sledované kategorie vykazují pozitivní
dopad na vnitrogalomerační resp. městskou
dopravní infrastrukturu (myšleno města Brna).
Přičemž bylo zjištěno, že kategorie
komunikace, v daném případě nemá podstatný
vliv na výši predikovaných intenzit dopravy. Je
to dáno charakterem dopravy – zde je nutno
se vrátit k podstatě o jakou dopravu se jedná –
tedy především o dopravu aglomerační,
zdrojovou/cílovou a místní.
Z tohoto důvodu byly sledovány a hodnoceny
i varianty se silničními návrhovými prvky. Což
u Bítýšské stopy bylo příznivější vzhledem
k predikovaným intenzitám dopravy. Hodnoceny
však byly obě, resp. všechny čtyři možnosti.
Co se týká intenzit dopravy, nelze již v žádném
případě vycházet z dokumentací z let 2004, 2008
či 2010. Mezi těmito lety a současností došlo
k mnoha podstatným změnám jak ve společnosti,
v realizaci celoevropské infrastruktury, tak i
v chování dopravy v předmětném území.
Realizace některých silničních systémů u nás i
v zahraničí změnila chování dopravního proudu
v daném území (např. vliv dálniční sítě v Polsku
a Slovensku a jiné). Dále došlo k hospodářské krizi
a opětovné konjuktuře ekonomiky, v jejímž
dopadu se doprava chová jinak než v letech
kolem roku 2000-2005, ze kterých vycházely
uvedené dokumentace firmy ADIAS. Proto je
potřeba brát v úvahu aktuální stav dopravní sítě,
a především je nutno vycházet z aktuálního
chování dopravního proudu, což charakterizují
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závěry celostátního sčítání r. 2016, na jejímž
základě jsou zpracovány modelové stavy, které
vykazují zatížení Bítýšské stopy cca. 7–13 tis
voz/24hod – což odpovídá spíše silniční kategorii
komunikace dle ČSN 73 6101 článek 6.3 tabulka
5. I přes tento fakt byly posouzeny obě stopy
v obou kategoriích – dálniční i silniční.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
NE

Viz vyhodnocení připomínky č. 044.

068

68. Argumentace projektanta „dopravní
účinností" (kterou interpretuje prakticky
jako intenzitu dopravy) ve prospěch
zavlečení tranzitní dopravy do Bystrce
a dalších městských částí Brna, tedy
s argumentací „nechť po komunikaci jede
co nejvíce vozidel bez ohledu, kudy tato
komunikace vede", je zcela absurdní.
Projektant měl zajistit odlehčení celého
města Brna od tranzitní dopravy, a ne
tuto dopravu s nesmyslnou argumentací
o „dopravní účinnosti" „přehazovat“
z jedné městské části do druhé. Postup
v ÚS nadřazené sítě je tedy zásadně
chybný ÚS nadřazené sítě je naprosto
nepoužitelná jako podklad pro pořizování
Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené pochybení
musí být při pořizování Aktualizace ZÚR
JMK napraveno.

NE

Jedná se o laický názor podatele.

069

69. Argumentace projektanta na str. C-104
v kap. C.3.16.2 ÚS nadřazené sítě, kde
uvádí „Navíc dané řešení vyžaduje
celkovou změnu napojení území – novou
MÚK Ostrovačice a zrušení dvou
stávajících sousedních křižovatek", je také
lichá. Dnes existující MÚK ve střední části
obce Ostrovačice je nepochybně zdrojem
hluku a znečištění ovzduší. Nová jedna
MÚK mezi současnou MÚK Kývalka
a MÚK Ostrovačice neznamená zrušení
mimoúrovňového křížení v tomto místě,
pouze optimalizaci napojení obchvatové
komunikace města Brna plynule na úsek
existující kapacitní komunikace ve směru
na Rosice. Toto je nepochybně náprava ne
úplně optimálních řešení z minulého
století, která je dopravně smysluplná.
Není to tedy ani argument proti obchvatu
města Brna. Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

NE

070

70. Na str. 118 je v kap. C.4.6.1 uvedeno
„Urbanistická osa směřující z Brna na
sever využívá pouze existující dopravně
zatížený koridor v Řečkovickém prolomu

Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Připomínkou citovaný text z kap. C.4.6.1. (str. C118) je hodnocením za urbanistický parametr
„Posilování či oslabování radiální urbanistické
struktury brněnské aglomerace“, který
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(silnice I/43). Navržená dálnice D43 v tzv.
bítýšské stopě radiální dopravněurbanistický systém nerozvíjí; brněnské
městské části na jeho západě (např.
Bystrc, Žebětín, Kníničky) nejsou dopravně
napojeny na urbanistickou osu směřující
z Brna na západ (na Prahu)
prostřednictvím dálnice D1" Tato úvaha je
zcela chybná, neb pomíjí fakt, že nejvíce
zatěžující složku dopravního proudu, tj.,
těžkou nákladní dopravu ve všech
známých dopravních modelech (včetně
modelů ADIAS 2008 a 2010) významným
způsobem je schopna přenést
komunikace obchvatu celého města Brna
v Boskovické brázdě, a to až do úrovně
4,5 tis. vozidel denně těžké nákladní
dopravy. Vzhledem k tomu, že negativní
vlivy této dopravy jsou násobné (až 24 x –
viz odborná publikace Centra dopravního
výzkumu, autor Ing. Vladimír Adamec,
CSc., název: „Vliv emisí pevných částic
z dopravy na zdraví obyvatel, publikována
v časopise Doprava, 5/2005, str. 11–13)
pak je zřejmé, že nelze prostě jen
pracovat s intenzitami dopravy bez hlubší
analýzy dopravního proudu. Násobek
intenzity 4,5 tis. vozidel denně, který se
uplatní, významným způsobem mění
náhled na to pozitivní a negativní dopady.
Je-li tato doprava vyvedena z Brna, má to
velmi významný dopad. Pokud naopak je
tato doprava zavlečena do obytných
oblastí má to závažný negativní dopad.
V realitě existence obchvatu města
v Boskovické brázdě znamená přínos pro
celé město Brno a přilehlé obce. Naopak
zavlečení této složky dopravního proudu
do obytných sídel na trase Jinačovice,
Rozdrojovice, Kníničky, Bystrc a Bosonohy
znamená pouze „přehození" problému
z Řečkovic do Bystrce, ale není to žádné
řešení. Pro město Brno je efekt této
operace jen poškození oblasti doposud
nepoškozené a kumulativně se pro Brno
nezmění nic. Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

071

71. Současně lze namítnout, že pokud se
na str. 118 v kap. C.4.6.1 uvádí, že
„Urbanistická osa směřující z Brna na
sever využívá pouze existující dopravně
zatížený koridor v Řečkovickém prolomu
(silnice I/43). Navržená dálnice D43 v tzv.
bítýšské stopě radiální dopravněurbanistický systém nerozvíjí; brněnské

zohledňuje vliv variant na sídelní strukturu města
Brna a jeho okolí. Nejedná se o posuzování
dopravní zátěže (dopravně – inženýrský
parametr).
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

Viz vyhodnocení připomínky č. 070.
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městské části na jeho západě (např.
Bystrc, Žebětín, Kníničky) nejsou dopravně
napojeny na urbanistickou osu směřující
z Brna na západ (na Prahu)
prostřednictvím dálnice D1." pak je toto
tvrzení, zcela nesmyslné, neboť rozvíjení
má být pro zasažené lokality přínosem,
a ne prakticky výlučně negativním
dopadem. Oblast Bystrce je obytnou
oblastí z tohoto hlediska bude mnohem
lépe dopravně obsloužena
modernizovanými komunikacemi, spojnicí
do Bosonoh a ulicí Kníničskou při
zachování složení existujících dopravních
toků, než nesmyslným přivedením
tranzitní a těžké nákladní dopravy do této
oblasti a nesmyslným míšení dopravy
vnitroareálové v rámci Brna a dopravy
tranzitní. Doprava cílová do Bystrce
z oblasti mimo blízké okolí Brna a zdrojová
doprava pro výjezdy z Bystrce nad 20 km
vzdálenosti mimo Brno je nepochybně
velmi slabá, v pracovní dny až
zanedbatelná, protože dramaticky
převažují jízdy do lokalit zaměstnání, a ty
pro občany Bystrce jsou jednoznačně
dominantně v rámci Brna a nejbližšího
okolí. Spekulovat o jakési potřebě
napojení Bystrce na dálnice D1 je totální
úlet, navíc toto spojení existuje, a to
dokonce dvěma z hlediska
času/vzdálenosti velmi podobnými
způsoby – na MÚK Brno-západ a na MÚK
Kývalka. Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný. ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

072

72. Obecně lze konstatovat, že hodnocení
v kap. C-3 a C-4 není hodnocením ve
smyslu možnosti vyhodnotit pozitiva
a negativa. Jednotlivá slovní vyjádření
nejsou vázána na žádnou hodnotící
stupnici. Takže text 119 stran (C-10 až C128) tvořící hlavní část části C studie je
vlastně irelevantní a blíží se snad
nějakým, často subjektivním, útržkovitým
osobním poznámka sepisovatele této
části textu. Toto dokládá nepřijatelnou
úroveň této části studie a nelze ji brát za
hodnocení, byť by termín HODNOCENÍ byl
velkými písmeny v nadpise jak kap. 3, tak
kap. 4. Na fakultě stavební by toto
nemohlo být akceptováno snad ani jako
ročníková práce. Postup v ÚS nadřazené
sítě je tedy zásadně chybný ÚS nadřazené
sítě je naprosto nepoužitelná jako
podklad pro pořizování Aktualizace ZÚR

NE

Z pohledu dopravě-urbanistického (kap. C) jsou
varianty hodnoceny kvalitativním způsobem,
zatímco z pohledu životního prostředí a z pohledu
hlukové a rozptylové studie jsou hodnoceny
kvantitativním způsobem. Dopravně-urbanistické
hodnocení (kap. C) zahrnuje popis a interpretaci
komplexnější a informačně méně uzavřené
reality, než je tomu v případě hodnocení
environmentalistického. Užití kvalitativní
metodologie je zde proto oprávněné a v rámci
pragmatického rámce informačně užitečnější.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.
NE

073

73. Podobně je nepřijatelná kap. C.5, kde
se objevují i tak věcně nedoložené
a absurdně formulované závěry, že lze jen
souhlasit se zpracovatelem, který je sám
označil za spekulace. Viz např. „Lze
spekulovat o posílení pracovní dostupnosti
a funkce Kuřimi, ale také o tzv. efektu
pumpy ..." v kap. C.5.1.1 na str. C-139.
Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

NE

074

74. Za absurdní lze pokládat i obsah kap.
C.2.2.Vzhledem k tomu, že většina tvrzení
v této kap. nemají reálný dopad do
hodnocení variant, je tato kap. de facto
svojí věcnou vyprázdněností v ÚS
nadřazené sítě věcně nicotná. Je zde na
první pohled vidět zásadní pochybení na
str. C-7, kde projektant uvádí přehled
rekreačních lokalit s vysokou hodnou
přírodního prostředí. Zcela opomněl
oblast Brněnské přehrady, která se
s mnoha tisíci rekreujícími se občany
zřejmě zcela dominantní v této funkci
v Brněnské aglomeraci, ale také tato
oblast je z velké části pro svoji vysokou
hodnotu přírodního prostředí vymezena
jako oblast evropského významu
a zařazena do systému lokalit NATURA
2000. Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

NE

075

75. Podobně nesmyslné a věcně
nedoložené jako „HODNOCENÍ" v kap. C-4
(jak je doloženo výše) jsou
i „HODNOCENÍ" též v kap. 5, např. v kap.
C.5.1.1 formulace na str. C-139, kde se
pro dálniční variantu, zřejmě jako
pozitivum uvádí „Varianta může vést
k expanzi zázemí Brna pro rekreační
a volnočasové účely i do přírodně
a krajinářsky atraktivních lokalit
nacházejících se v současnosti ve větších
vzdálenostech severně od města (např.
okolí Tišnova, okolí Černé Hory apod.)."
Chtěl tím snad zpracovatel naznačit, že
např. z Bystrce bude teď konečně možno
jet do Tišnova na výlet? Jistě to bude

Viz vyhodnocení připomínka č. 072.

Oblast Brněnské přehrady je zahrnuta do rámce
tzv. rekreačního zázemí brněnské aglomerace
č. 4 – Trnovka a Omická vrchovina (Podkomorské
lesy), kam z hlediska geomorfologického členění
přináleží.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Viz vyhodnocení připomínka č. 072.
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velmi přínosné, že místo po venkovské
silnici lIl. třídy do Kuřimi se bude výletník
řítit 130 km/h a proplétat mezi kamiony.
Těch pár kilometrů této „jízdy" jednak
nelze nazvat „větší vzdáleností od města"
a jednak pro většinu Brna, mimo Bystrc
a snad Komín a Jundrov, je využití dálnice
D43 přes Bystrc pro cestu do Tišnova
pouze mnohakilometrovou zajížďkou.
A pro vzájemné porovnání pro cestu
z centra Brna do Tišnova je rozdíl času po
jižním a severním obchvatu řadově
minuta, takže zde není co řešit, natož pak
hloubit 1.26 km dlouhý tunel pod
Kuřimskou horou pro urychlení cest na
výlety je zcela absurdní. Toto a další
„hodnocení" podobné kvality v kap. C.5
nelze pokládat za nic jiného než za
zbytečně popsaný papír. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný. ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.
NE

076

76. Podobně lze připomínkovat i např.
„HODNOCENÍ" var. D.6. Snad ani jedna
z formulací uvedených v kap. C.5.1.6
nedává smysl a jako jinde schází jakékoliv
reálně a kvantifikované odůvodnění.
Smysluplnou je jen formulace, že varianta
D.6 neovlivní rekreaci. Ještě, že si toho
zpracovatel všimnul!! Nějak ale opomněl
ve var. D.1 uvést, že zavlečením tranzitní
dopravy k hranici rekreační oblasti
Brněnská přehrada, k hrázi přehradního
jezera a de facto touto variantou dojde
k likvidací nástupního prostoru
přístaviště. Je tedy zde vidět nejen
nesmyslnost HODNOCENÍ" ve studii, ale
i tendenčnost „HODNOCENÍ". Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný. ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

NE

077

77. Kap C-7 nazvaná „Závěr" v kap. C.7.1
definuje bloky 01 a 02 jako snad jádro
metodiky pro vyvození závěrů, Terminy
Blok 01 a 02 se však v předmětné části C
studie dále nevyskytují, takž hodnocení je
vlastně i v tomto závěru zcela nesmyslné.
Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný. ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené

Viz vyhodnocení připomínka č. 072.

Termín blok 01 a Blok 02 se vyskytuje v kap. C.7.1.
jako východisko k rozdělení variant do kategorií
doporučené, možné a nedoporučené. Závěr kap.
C je jasným vyjádřením hodnocení a porovnání
variant, která obsahuje jejich rozdělení do shora
zmiňovaných kategorií.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Stránka 219 / 253

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

078

78. Pokud se v kap. C.7.2 „Obecné závěry"
odkazuje např. na „mezní hodnoty"
intenzit dopravy, pak to mělo být
provedeno na základě platné příslušné
normy ČSN a jí vyžadované úrovně kvality
dopravy (ÚKD). Místo toho zde uvedené
formulace typu „mezní hodnota je ...
kolem ... "jsou nehodný odborné studie.
Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný. ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

NE

Pojem „mezní hodnota“ byl použit vzhledem
k chování dopravního proudu na určitém typu
komunikace. Každá kategorie komunikace
vykazuje určité naplnění/saturace dopravy. A to
rozdílné při různých rychlostech dopravy. O
charakteristice dopravy hovoří v ČSN 73 6101 čl.
6.3.5 pro extravilán a ČSN 73 6110 čl. 17.2 pojem
požadovaná úroveň kvality dopravy (UKD), avšak
vedle těchto ukazatelů existují obecně platná
pravidla, vycházející z chování dopravního
proudu. To platí i v případě Velkého městského
okruhu ve městě Brně, kdy při
naplněnosti/saturaci dopravy VMO u hodnot cca
60tis/voz/den dochází k riziku, kdy doprava si
bude, a to i přes omezující faktory na okolní síti,
hledat jiné dopravní cesty, a to vnitřním územím
města. Lze tedy říci, že pro čtyřpruhovou
komunikaci VMO je hodnota cca 60tis/voz/den
limitem, kdy lze předpokládat, že danou
komunikaci VMO budou řidiči využívat a nebudou
obtěžovat okolní – vnitřní síť. A to bez ohledu na
normové ukazatele UKD.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

079

080

79. Pokud se v závěru části C, v kap.
C.7.2.1 kategoricky tvrdí, že „Z hlediska
typu dopravy lze jednoznačně hovořit
o aglomerační dopravě, která sahá až do
oblasti Tišnovska, Boskovická
a Blanenska. Komunikace „43"je prioritně
aglomerační komunikací, druhotně plní
funkci severojižního spojení dálnic D35
a DT, pak z toho měly být vyvozeny
závěry, a to, že dálnice D43 je zcela
nesmyslná od MÚK Skalice nad Svitavou.
Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný. ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno. Lze jen
dodat, že uváděný závěr o aglomeračním
významu D43, a to jen po MÚK Skalice
nad Svitavou je dávno známý a odborně
doložený fakt v autorizovaném posouzení
Ing. Strnada z roku 2014, na který
reagoval ing. Kalčík v rozšíření jeho
autorizovaného projektu pro úsek od
Černé Hory k severu (viz Rev. 1 jeho
projektu, předáno na Krajský úřad v roce
2015).

NE

80. Je naprosto nejasné, co mínil autor
části C studie v návaznosti na funkci
severojižního propojení D1 a D35

NE

O především aglomeračním významu trasy
komunikace 43 hovoří mnoho dokumentů. Lze
však vycházet z aktuálního rozptylu dopravy
(vycházející ze sčítání roku 2016) a navazujících
modelových stavů. Z kartogramů dopravy je
patrné rozložení zdrojů a cílů dopravy v území.
Ten lze charakterizovat jako „kořenový“, kdy
kmenem je centrum aglomerace v podobě města
Brna a směrem na sever vybíhá hlavní kořen,
který se postupně štěpí na mnoho menších
kořenů – v podobě tras na Tišnov, Blansko a dál
Boskovicko a Svitavsko. Z tohoto důvodu je
rovněž aktualizována pozice trasy „43“ právě od
„posledního kořenového rozdělení vlásečnic“
u Skalice nad Svitavou. Do této stopy vykazují
predikované intenzity dopravy vyšší hodnoty a po
rozdělení do uvedených směrů, pak lze hovořit i
o ponížení charakteru komunikace či jejich
návrhových prvků. Tomu se věnuje jiná
dokumentace “D43 Bořitov – Staré Město D35,
technicko-ekonomická studie“ z konce roku
2018, která je s US v určité věcné koordinaci.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

o Uvedená data severojižního propojení jsou data
použita v matici přepravních vztahů, které
vycházejí s dlouhodobých průzkumů vztahů na
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prokázat hodnotami „V severojižním
vztahu se jedná o tyto hodnoty: hranice
Pardubického kraje - hranice SK
(Lanžhot): LV3,1 %, TV 4,9 %, suma 3,5 %;
hranice Pardubického kraje - hranice
a (Mikulov): LV3,2%, TV 1,6 %, suma 2,8
%; Česká -Hustopeče: LV3J %, TV 10,1 %,
suma 4,5 %; Česká – Rajhrad: LV 4,6 %,
TV 13,3 %, suma 5,8 %." když ani neuvedl
pro který rok jsou tyto hodnoty platné,
zda je zde reflektována Aktualizace PÚR
ČR z roku 2015, která akcentovala
a prodloužila vymezení kapacitní
komunikace S8 až ke Kolínu, Mladé
Boleslavi a umožnila napojení oblasti
Pardubic a Hradce Králové a neuvedl, jak
by se do roku 2035+ projevilo napojení
D43 na transevropskou síť TEN-T. Bez
těchto všech informací je odkaz na
uváděné hodnoty naprosto bezhodnotný
a pokud by někdo takto nekvalitně
formulované závěry uvedl na Fakultě
stavební i jen do protokolu z cvičení bylo
by to nepřijatelné. Postup v ÚS nadřazené
sítě je tedy zásadně chybný ÚS nadřazené
sítě je naprosto nepoužitelná jako
podklad pro pořizování Aktualizace ZÚR
JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

081

81. Za další účelový a nesmyslný závěr lze
pokládat tvrzení v kap. C.7.2.1 na str. C152, kde se uvádí „Jakákoliv trasa nové
komunikace „43" má pozitivní vliv na
město Brno; vliv je však rozdílný a se
vzdáleností trasy od Brna se snižuje.
Maximální účinnost má tedy bystrcká
stopa komunikace „43"." Za prvé je nutné
uvést, co zpracovatel míní „pozitivním
vlivem", tato definice absentuje. Postup
v ÚS nadřazené sítě je tedy zásadně
chybný ÚS nadřazené sítě je naprosto
nepoužitelná jako podklad pro pořizování
Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené pochybení
musí být při pořizování Aktualizace ZÚR
JMK napraveno.

082

82. Pokud se v citaci v předchozí
připomínce odkazuje na „vliv na Brno",
pak zde snad zpracovatel ani omylem
nemůže mínit pozitivní vliv cca 5 tis.
vozidel těžké nákladní dopravy zavlečené
po jím obhajované D43 do několika
městských částí Brna, Kníniček, Bystrce
a Bosonoh. Zpracovatel by měl jasně
doložit, jak podle něj může pozitivně
působit další tisíce vozidel v oblasti
Bosonohy/Troubsko, kde jsou již
dlouhodobě překračovány zákonné limity

území (i hraničních bodů) JMK. Jedná se o celý,
dlouhodobě sledovaný soubor dat ŘSD ČR, MD
ČR, ASD… Data nejsou vztažena k jednotlivému
roku, jsou aktuálně obecně platná a akceptovaná.
Pokud dojde v určitém časovém horizontu ke
změně přepravních vztahů – např. výstavbou
některé sítě, pak na tento stav reagují právě
zpracovávané modely, které upravují jednotlivé
vztahy. Jako východisko modelového stavu lze
brát aktuální matici přepravních vztahů s těmito
hodnotami. Jiné hodnoty nejsou věrohodně
známé.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

o

NE

o Pojem „pozitivní dopad“ je používaný pojem pro
hodnocení dopravně inženýrských hodnocení.
V daném případě obsahuje fakt, že vlivem
navrženého řešení (v jakékoliv variantě) dochází
k pozitivním či negativním změnám v chování
dopravy. Za pozitivní lze jednoznačně považovat
fakt, že vlivem navrženého systému došlo
k úbytku vozidel na takové síti, kde nedokážeme
okolí chránit před negativními dopady z dopravy
(např. uvnitř urbanizovaných území obcí, měst
atp.) a naopak dokážeme dopravu směřovat na ty
trasy, kde buď nedochází k překračování normově
daných hygienických limitů, nebo je zde obecně
známými a přijatelnými prostředky lze
akceptovat. Každá nová stavba v území musí
prokazovat (na rozdíl od např. uličního profilu
uvnitř zástavby) splnění hygienických limitů –
tedy i jakákoliv trasa 43. Pro danou oblast lze
trasu Bystrckou komunikace č. 43 považovat za
trasu, která má jednoznačně nejvyšší pozitivní
účinky na zastavěné oblasti jak v širším
(aglomerace, město Brno), tak v lokálním
(Jinačovice, Kníničky, Popůvky…) měřítku.

o Povinností respektovat známý stav zátěže v území
se zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku č. 1
Ao 7/2011-526 ze dne 21. června 2012 (rozsudek
k ZÚR JMK). V rozsudku mimo jiné NSS uvedl
v článku [551]. cit.: „Způsob vypořádání
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hlučnosti (dle poslední výjimky vydané
KHS JMK je to i +13 dB) a zákonné limity
prašnosti. Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

připomínek MŽP uplatněných v jeho stanovisku ze
dne 26. 7. 2010 dále navrhovatelé napadají s tím,
že MŽP porušilo svoji povinnost respektovat
známý stav zátěže v území. Navrhovatelé tak
oklikou směřují k témuž, co v jiné části návrhu
namítali ve vztahu k otázce (ne)respektování
požadavku únosného zatížení a udržitelného
rozvoje území. Lze připomenout, že při
vypořádávání těchto námitek Nejvyšší správní
soud zdůraznil, že posuzování imisních limitů
znečištění ovzduší a nejvyšších přípustných
hodnot hluku má své místo především v územním
řízení v rámci realizace konkrétního záměru. Na
úrovni zásad územního rozvoje není možné, aby
území, na němž jsou překračovány veřejnoprávní
limity imisí znečištění ovzduší a nejvyšší přípustné
hodnoty hluku, bylo a priori vyloučeno z dosahu
regulace zásad s argumentací, že další zatěžování
území je nepřípustné. Vymezení koridorů a ploch
nadmístního významu v zásadách územního
rozvoje se tedy z povahy věci nemůže dostat do
rozporu s imisními limity znečištění ovzduší či
nejvyššími přípustnými hodnotami hluku (blíže viz
body [102] až [110] shora). Není tedy možné např.
dovozovat, že „Bystrcká“ varianta silnice R43 je
z hlediska ochrany ovzduší a priori nepřípustná,
neboť je vymezována v dnes již nadlimitně
zatíženém území, jak činí navrhovatelé.“
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

83. Pokud se v citaci v předchozí
připomínce odkazuje na „účinnost', pak je
nutné uvést, co tím konkrétně zpracovatel
části C míní. Definice účinnosti absentuje.
Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

083

NE

o Dopravní účinnost je obecně zažitý pojem
používaný v hodnocení účinků/dopadů určité
komunikace či komunikačního systému na
dotčené území či širší okolí. Tedy jaký účinek na
území bude mít např. vložení určité nové
dopravní stopy na okolní infrastrukturu a tím
i území. Tento účinek může být pozitivní ale
i negativní. Jelikož se jedná o hodnocení
dopravních účinků, tak se používá pojem
dopravní účinnost. V případě
sledování/hodnocení trasy komunikace 43 lze
jednoznačně stanovit, jaké dané účinky jsou.
Příkladem je chování dopravního proudu při
nerealizaci nové trasy 43 nebo realizaci v jedné ze
dvou nových sledovaných trasách či dokonce
v jejich kumulaci. Každá z těchto variant
vykazovala jiné dopravní účinky/dopady – proto
dopravní účinnost – např. na Velký městský okruh
(VMO) tak i na vnitřní systém města Brna. Pojem
dopravní účinnost v sobě vedle absolutních
hodnot (intenzity dopravy) zahrnuje i jiné složky
např. charakter a skladbu dopravního proudu. Jde
o komplexní zhodnocení účinků dopravy na
území.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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084

84. Pokud se v citaci v předchozí
připomínce „maximální účinností" rozumí
maximální intenzita dopravy, pak tento
postup je pro komunikaci přes sídelní úvar
zcela nesmyslný, protože zde nelze
maximalizovat intenzitu dopravy tím, že
se na silnici přes sídlo svede i doprava
tranzitní. Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

085

85. Pokud se v citaci v předchozí
připomínce „maximální účinnost má
bystrcká stopa komunikace „43"", pak lze
opět konstatovat, že takto nelze
formulovat závěry, když není prokázáno,
že tomu tak skutečně je. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

086

86. Výše uvedené připomínky odkazující
na citaci tvrzení z kap. C.7.2.1 na str. C152, kde se uvádí „Maximální účinnost má
tedy bystrcká stopa komunikace „43"."
dokládají, že postup zpracovatel je zcela
chybný. Lze dodat, že evidentně
zpracovatel chtěl dospět k této nesmyslně
dlouhodobě do slova omílané mantře
těch, kdo nesmyslně chtějí za každou cenu
a za ignorování obyvatel v dané oblasti
silou prosadit komunikaci 43 do Bystrce.
Takto ale nelze v seriózní studii
postupovat, a proto je nutné i z tohoto
důvodu celou studii odmítnout. Postup
v ÚS nadřazené sítě je tedy zásadně
chybný ÚS nadřazené sítě je naprosto
nepoužitelná jako podklad pro pořizování
Aktualizace. Uvedené pochybení musí být
při pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

087

87. Na str. C-153 je uveden závěr: „Pro
jednotlivé oblasti města Brna (zejména
Kníničky, Bystrc) má poloha „43" velký
význam. Bez „43" či jiné komunikace
v této oblasti je situace pro tyto lokality
nepříznivější než s touto komunikací
z důvodů ochrany vnitřních
urbanizovaných částí' Toto tvrzení je
velmi nepřesně, resp. nesrozumitelně
formulované, protože termín „ochrana
vnitřních urbanizovaných část?' není nikde

NE

Za maximální účinnost lze považovat celý soubor
dat v dotčeném území. V daném případě
obsahuje fakt, že vlivem navrženého řešené (v
jakékoliv variantě) dochází k pozitivním či
negativním změnám v chování dopravy. Za
pozitivní lze jednoznačně považovat fakt, že
vlivem navrženého systému došlo ke změně
chování dopravy – v pozitivním slova smyslu k úbytku vozidel na takové síti, kde nedokážeme
okolí chránit před negativními dopady z dopravy
(např. uvnitř urbanizovaných území obcí, měst…)
a naopak došlo k přesměrování dopravy tam, kde
buď nebude docházet (i vlivem nové komunikační
sítě) k překračování normově daných
hygienických limitů nebo je zde obecně známými
a přijatelnými prostředky naplňovat / akceptovat.
Čím vyšší jsou tedy pozitivní účinky, dopady, tím
vyšší je tedy pozitivní vliv na území jako celek.
Každá nová stavba v území musí prokazovat (na
rozdíl od např. uličního profilu uvnitř zástavby)
splnění hygienických limitů – tedy i jakákoliv trasa
43. Pro danou oblast lze trasu Bystrckou 43
považovat za trasu, která má jednoznačně
nejvyšší pozitivní účinky na zastavěné oblasti jak
v širším (aglomerace, město Brno), tak v lokálním
(Jinačovice, Kníničky, Popůvky…) měřítku. Veškeré
výsledky jak z oblasti dopravního inženýrství, tak
z oblasti environmentální tomu jednoznačně
nasvědčují (viz závěry ÚS).
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

Ochrana vnitřních urbanizovaných částí byla
definována v ÚS. Jedná se o stav, kdy obestavěné
území kolem městských páteřních komunikací
nelze reálným/známým způsobem chránit před
negativními účinky z dopravy. Úzké uliční koridory
vlastně žádnou ochranu ani neumožňují. Jediným
možným opatřením je snížení projíždějících
intenzit dopravy a tuto dopravu převést účinně
tam, kde bud i přes navýšení dopravy nejsou
překročeny hygienické limity, nebo lze (např.
vlivem reliéfu terénu, způsobu obestavění,
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ve studii objasněna. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

088

88. Na str. C-153 je uveden závěr: „Pro
jednotlivé oblasti města Brna (zejména
Kníničky, Bystrc) má poloha „43" velký
význam. Bez „43" či jiné komunikace
v této oblasti je situace pro tyto lokality
nepříznivější než s touto komunikací
z důvodů ochrany vnitřních
urbanizovaných část?' Toto tvrzení je
chybné, neboť obytná část městské části
Kníničky je prostorově tak koncentrovaná,
že v Kníničkách z hlediska negativních
vlivů dopravy, zejména znečištění ovzduší,
nelze zde odlišit „vnitřní urbanizované
části. Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

089

89. Na str. C-153 je uveden závěr: „Pro
jednotlivé oblasti města Brna (zejména
Kníničky, Bystrc) má poloha „43" velký
význam. Bez „43" či jiné komunikace
v této oblasti je situace pro tyto lokality
nepříznivější než s touto komunikací
z důvodů ochrany vnitřních
urbanizovaných částí" Toto tvrzení je pro
Kníničky zcela absurdní. Jedna je výše
poukazováno na problematické dopravní
modelování, které tak nemůže být
věrohodným podkladem pro závěry Tento
závěr o „ochraně vnitřních
urbanizovaných částí', i kdyby byl nějak
při seriózním dopravním modelování
podložen částečným snížením intenzity
dopravy na silnici Ondrova v Kníničkách,
je na první pohled neplatným závěrem.
Řešit problém intenzity dopravy na ulici
Ondrova v Kníničkách a na ulici U ZOO
v Bystrci-Zámostí dálniční /silniční
komunikací, která do oblasti přivede cca 5
tis. vozidel těžké nákladní dopravy je
naprosto nesmyslné. Zpracovateli studie
přitom byla známa existence projekčně
vyhledané trasy obchvatu Kníniček
a Bystrce-Zámostí, což je samo o sobě
nejjednodušším řešením pro tranzitní
dopravu z oblasti Tišnovska. Tento místní
obchvat – lokální přeložka silnici III. třídy –
plně problém řeší. Odkazování na řešení
omezeného lokálního problému použitím

vzdálenosti od komunikace, vhodnými
opatřeními) dosáhnout těchto limitů. Což
v případě centrální části Bystrce (oblast
Odbojářská…) a Kníniček nejlépe splňuje Bystrcká
stopa 43.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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transevropského koridoru TEN-T je vrchol
absurdity, a navíc tento přístup
jednoznačně „ochraně ... urbanizovaných
částí' v Kníničkách neposkytuje, naopak
situaci zhoršuje. Je snad i arogancí
zpracovatele studie, který argumentoval
v situaci, kdy městská část Kníničky se
problematikou intenzívně dopadů silnice
43 dlouhodobě zabývá a kdy stovkami
podání od občanů i podáními městské
části je trasování jakékoliv komunikace 43
přes MČ Kníničky odůvodněně po léta
dokládáno, zajeden ze zásadních
problémů na navrhované trase silnice
„43". Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.
NE

090

90. Na str. C-153 je uveden závěr: „Pro
jednotlivé oblasti města Brna (zejména
Kníničky, Bystrc) má poloha „43" velký
význam. Bez „43" či jiné komunikace
v této oblasti je situace pro tyto lokality
nepříznivější než s touto komunikací
z důvodů ochrany vnitřních
urbanizovaných částí'. Toto tvrzení je pro
Bystrc zcela absurdní a nijak nedoložené.
Znečištění ovzduší není lokalizovaný
problém, ale jemný prach se šíří i na
vzdálenosti řady kilometrů a nepochybně
má tendenci se koncentrovat v níže
položených lokalitách a v oblastech
s lokálními inverzemi. Takto je významně
ohrožena část Bystrce položená níže než
komunikace „43" a vzhledem k výše
uvedenému nemůže být odstraněn efekt
nárůstu znečištění ovzduší celé oblasti,
který vyvolá predikovaná vysoká intenzita
dopravy na silnici „43" zavlečené i do
obytné oblasti Bystrce. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

NE

091

91. Na str. C-153 je uveden závěr: „Pro
jednotlivé oblasti města Brna (zejména
Kníničky, Bystrc) má poloha „43" velký
význam. Bez „43" či jiné komunikace
v této oblasti je situace pro tyto lokality
nepříznivější než s touto komunikací
z důvodů ochrany vnitřních
urbanizovaných částí". Toto tvrzení je
absurdní i z hlediska závazné metodiky
v rezortu dopravy pro posuzování

Lokalita Bystrc má zcela jistě inverzní stavy, stejně
jako celé Brno a jeho okolí. Avšak i přes inverzní
stavy nejsou v lokalitě Bystrc překračovány platné
imisní limity, a to s velkou rezervou. Tudíž po
realizaci záměru budou imisní limity v této
lokalitě nadále dodržovány.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Odkazovaná metodika ŘSD vychází ze shodných
emisních a imisních modelů, jaké byly použity
v územní studii, z praktických důvodů však
zjednodušuje výpočetní postupy tak, aby bylo
možné provést rychlé ohodnocení vlivů
komunikace. V rámci porovnání variant z hlediska
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví byly
modely aplikovány spojitě na celé řešené území,
výstupem je tedy souvislá mapa imisní zátěže pro
jednotlivé imisní veličiny. Dopady ve všech
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externalit z dopravy, specificky
negativních dopadů prašnosti. Lze
odkázat na metodiku dostupnou na WEBu
ŘSD: ATEM (Atelier ekologických modelů,
s.r.o): Metodika pro oceňování externích
nákladů z imisní a akustické zátěže pro
potřeby ekonomického hodnocení staveb,
průvodní zpráva, únor 2013", kde na str.
19 je doloženo, že posuzování negativních
dopadů zvýšené prašnosti z komunikací
(tzv. externality) vycházejí z dopadů na pás
území o šíři 3 km. Postup v ÚS nadřazené
sítě je tedy zásadně chybný ÚS nadřazené
sítě je naprosto nepoužitelná jako
podklad pro pořizování Aktualizace ZÚR
JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

092

92. Na str. C-153 je uveden závěr: „Pro
jednotlivé oblasti města Brna (zejména
Kníničky, Bystrc) má poloha „43" velký
význam. Bez „43" či jiné komunikace
v této oblasti je situace pro tyto lokality
nepříznivější než s touto komunikací
z důvodů ochrany vnitřních
urbanizovaných částí“. Toto tvrzení je pro
Bystrc zcela absurdní a nijak nedoložené.
Hlučnost není lokalizovaný problém
a hlučnost se šíří nejen v oblasti, odkud
jsou viditelné zdroje hlučnosti, ale i odrazy
od terénu. Výše položené části Bystrce
mají přímou viditelnost na navrhovanou
trasu silnice „43" až od Jinačovic, tedy
realizací této komunikace s vysokou
intenzitou dopravy by nepochybně vzniklo
zvýšení hlučnosti v této části Bystrce. Toto
nebylo ani posouzeno v část C studie, ani
v hlukové studii, která pracuje pouze se
vzdálenostmi vysoce omezenými (na 400
m), což je v daném případě naprosto
nedostačující. Podobná situace je v Brně
Bosonohách a Troubsku, kde je
prokázáno, že ani hluková ochrana
protihlukovými lokálními stěnami je
neúčinná a ochrání pouze oblast těsně za
těmito stěnami, zatímco celá oblast
Bosonoh a Troubsko je zasažena hlukem
z dálnice D1 z celé viditelné trasy D1 od
horizontu ve směru ke Kývalce. Postup
v ÚS nadřazené sítě je tedy zásadně
chybný ÚS nadřazené sítě je naprosto
nepoužitelná jako podklad pro pořizování
Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené pochybení
musí být při pořizování Aktualizace ZÚR
JMK napraveno.

částech území jsou tak posouzeny korektně
a mnohem přesněji, než by tomu bylo při aplikaci
metodiky ŘSD pro posuzování externalit.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

Viz vypořádání připomínky č. 56.
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093

93. Na str. C-153 je uveden závěr: „Na
předpokládané intenzity dopravy
komunikace „43" nemá vliv zařazení do
kategorie silniční (S) nebo dálniční (D),
atraktivita komunikace v aglomeraci je
velmi vysoká. Kategorie silniční (S) se
chová v území příznivěji než kategorie
dálniční (D), a to kvůli možnostem
optimálnějších vzdáleností a umístění
křižovatek v aglomeraci (především
v oblastech Kuřim a Bystrc)", Toto tvrzení
je vnitřně rozporné v tom, že pokud se
argumentuje „příznivějším" chováním
„43" v silniční variantě, pak z hlediska
omezeně dopravního (jak je nesprávně
tato část studie koncipována) znamená
změny v intenzitě dopravy tím, že na více
křižovatkách může na komunikací najet
více vozidel a tím může dojít ke zvýšení
intenzity dopravy na komunikaci „43".
Tedy pokud je zde takový vliv v oblasti
Bystrce a Kuřimi, pak to jednak mělo být
doloženo a jednak to znamená, že první
věta o neexistenci vlivu zařazení do „do
kategorie silniční (S) nebo dálniční (D)u je
nesmyslná. Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

094

94. Na str. C-153 je uveden závěr: „Na
předpokládané intenzity dopravy
komunikace „43" nemá vliv zařazení do
kategorie silniční (S) nebo dálniční (D),
atraktivita komunikace v aglomeraci je
velmi vysoká. Kategorie silniční (S) se
chová v území příznivěji než kategorie
dálniční (D), a to kvůli možnostem
optimálnějších vzdáleností a umístění
křižovatek v aglomeraci (především
v oblastech Kuřim a Bystrc)". Zda lze
argumentovat „příznivějším" chováním
„43" při zvýšení intenzity dopravy je velmi
sporné, a to jak z hlediska dopravního, tak
z hlediska dopadů na okolní urbanizovaná
území. Silnice různých kategorií existují
i proto, aby se oddělily dopravní toky
rozličné svým charakterem, jako například
doprava dálková (tranzitní) od dopravy
regionální a místní. To dokládají i normy
ČSN, které jednotlivým typům komunikací
stanovují nejhorší přípustné a rozdílné
úrovně kvality dopravy (UKD). Je naprosto
logické, aby tranzitní doprava mohla jet
plynule a bez konfliktu s regionální
a místní dopravou. Proto se staví dálnice
a obchvaty. Tato studie argumentuje však
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přesně opačně, a tedy nesprávně. Za
„příznivější' pokládá nesmyslně situaci
s míšením těchto různých dopravních
toků. Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

095

95. Na str. C-153 je uveden závěr: „Na
předpokládané intenzity dopravy
komunikace „43" nemá vliv zařazení do
kategorie silniční (S) nebo dálniční (D),
atraktivita komunikace v aglomeraci je
velmi vysoká. Kategorie silniční (S) se
chová v území příznivěji než kategorie
dálniční (D), a to kvůli možnostem
optimálnějších vzdáleností a umístění
křižovatek v aglomeraci (především
v oblastech Kuřim a Bystrc)". Není nijak
prokázáno, že je to právě rozdíl mezi
silniční a dálniční variantou, co by mělo
„příznivěji" působit na Kuřim. Zpracovatel
totiž zcela ignoruje fakt, že doprava přes
Kuřim je nejvíce kriticky závislá na tom,
kterému typu dopravy je do intravilánu
Kuřimi povolen vjezd. Při neexistenci
obchvatu Kuřimi musí do Kuřimi vjíždět
všechna doprava, doprava všech částí
dopravního proudu a všech tonáží.
Zásadní rozdíl, a nepochybně významnější
než působený silniční vs. dálniční
variantou „43", je při existenci obchvatu
města dopravním značením regulovat,
která vozidla mohou si zkrátit svoji trasu
průjezdem středu města a která musí
zůstat na páteřních komunikacích tedy
v rámci tohoto setrvání na páteřní
komunikaci zde použít obchvat města.
Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

096

96. Na str. C-153 je uveden závěr:
„Maximální účinnost pro ochranu před
tranzitující dopravou z Tišnovska po sil.
II/385 přes centrální oblast Kuřimi vykazuje
jižní obchvat města Kuřimi, a to i bez
vnitřních opatření, která by byla nutná při
variantách se severním obchvatem". Tato
argumentace není založená na faktech,
protože nejnovější varianta severního
obchvatu Kuřimi s MÚK na křižování
Optimalizované trasy se silnicí II/385
nebyla ve studii hodnocena a byla
neoprávněně vyloučena na základě

NE

Viz vypořádání připomínky č. 35.
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nesprávné argumentace o nesouladu
s normou, přičemž bylo nesprávně
odkazováno pouze na ČSN 73 6101 a byla
ignorována specifická norma pro
křižovatky ČSN 73 6102. Zpracovatel totiž
zcela ignoruje fakt, že doprava přes Kuřim
je nejvíce kriticky závislá na tom, kterému
typu dopravy je do intravilánu Kuřimi
povolen vjezd. Při neexistenci obchvatu
Kuřimi musí do Kuřimi vjíždět všechna
doprava, doprava všech částí dopravního
proudu a všech tonáží. Zásadní rozdíl,
a nepochybně významnější než působený
silniční vs. dálniční variantou „43", je při
existenci obchvatu města dopravním
značením regulovat, která vozidla mohou
si zkrátit svoji trasu průjezdem středu
města a která musí zůstat na páteřních
komunikacích tedy v rámci tohoto setrvání
na páteřní komunikaci zde použít obchvat
města. Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

097

97. Na str. C-153 je uveden závěr:
„Varianty, které nejvíce respektují
založený radiální systém urbanistické
struktury brněnské aglomerace, v sobě
obsahují tzv. bystrckou stopu. Ta směřuje
z Brna na sever a odlehčuje přetížený
koridor tzv. Svitavské radiály (silnice I/43)
a osu směřující z Brna na západ (směrem
na Prahu) - koridor tzv. Pražské radiály
(směrem k MÚK Brno-západ na dálnici
D1)". Tato argumentace je zcela absurdní,
protože radiální systém v rámci Brna
nemá nic společného s tím, kde má být
lokalizován obchvat města Brna pro
vyvedení tranzitní dopravy z Brna. Tento
obchvat musí být lokalizován tak daleko
od obytných zón města, aby tranzitní
doprava nevyvolávala kumulativní
negativní vlivy na obytnou zónu. Současně
musí být tak daleko, aby nebyla poškozena
celobrněnská rekreační oblast Brněnské
přehrady a aby z hlediska územního
plánování měla Brněnská aglomerace
rozvojové aspoň na 30 let. Jediná taková
trasa je pak v Boskovické brázdě. Navíc je
nepravdivé, že radiála tvořená ulicí
Kníničská je také funkčním přivaděčem
k D43. Toto je doloženo níže přiloženou
tabulkou ze ZÚR JMK z roku 2011 a navíc
lze doložit vyjádření ŘSD zaslané městu
Brnu k pořizování nového územního
plánu, kde ŘSD správně konstatuje, že
ulice Kníničská není přivaděčem k D43, ale

NE

Připomínkou citovaný text z kap. C.7.2.1. (str. C153) je hodnocením urbanistických parametrů,
konkrétně „Posilování či oslabování radiální
urbanistické struktury brněnské aglomerace“,
který zohledňuje vliv variant na sídelní strukturu
města Brna a jeho okolí. Nejedná se o posuzování
dopravní zátěže (dopravně-inženýrský parametr).
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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že tímto přivaděčem je dnešní „expresstrasa", současná I/43 ve směru Řečkovice
– Česká. Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

NE

098

98. Na str. C-153 je uveden závěr: „Velký
jižní obchvat (VJO), tj. spojení dálnice D1
(nová MÚK Ostrovačice) a dálnice D52
(MÚK Ledce) a dále dálnice D2 (MÚK
Blučina) až dálnice D1 východně od Brna,
nerozvíjí radiální dopravně-urbanistický
systém brněnské aglomerace". Tato
argumentace je zcela absurdní, protože
radiální systém msta Brna samozřejmě
nemůže mít nic společného s tzv. velkým
jižním obchvatem, když jeho západní
napojení na D1 je u Rosic a jeho východní
napojení na D1 je u Rousínova. Na druhé
straně studie neodpovídá na otázku, jak
do budoucna odvést mimo Brno maximum
tranzitní dopravy ve směru západ –
východ. Toto by bylo možné do značné
míry pochopit, pokud by pro odvedení
této tranzitní dopravy studie navrhla jiné
řešení ještě dále od Brna. Studie však
v tomto aspektu zcela selhala. Přitom
existuje řešení, které kraj dobře zná, a to
je odvedení dálkové tranzitní dopravy
pro směr západ – jih na kapacitní silnici
S8 Jihlava – Znojmo (-Vídeň) a odvedení
dálkové tranzitní dopravy pro směr
východ – jih na dálnici D55 Přerov –
Břeclav. Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

NE

099

99. Na str. C-154 je uveden závěr:
„Absolutní prioritou pro možnost
udržitelného rozvoje území, resp. udržení
fungování města Brna a aglomerace" je
MÚK Moravanská s řešením obchvatu
Modřic. Tato argumentace není ničím

Připomínkou citovaný text z kap. C.7.2.3. (str. C153) je hodnocením urbanistickým, konkrétně
„Posilování či oslabování radiální urbanistické
struktury brněnské aglomerace“, který
zohledňuje vliv variant na sídelní strukturu města
Brna a jeho okolí. Text je konkrétním hodnocením
tzv. velkého jižního obchvatu ve vztahu k tomuto
parametru. Závěr odpovídá stanovené metodice
hodnocení urbanistického parametru.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Citovaný text z kap. C.7.2.5. (str. C-154) je závěr
ÚS JMK hodnocení dopravně-urbanistické. Závěr
vychází z hodnocení jednotlivých variant za dílčí
skupiny dopravně inženýrských parametrů kap.
C3.
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doložena. Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

100

100. Ve studii zcela schází racionální
řešení pro tranzitní dopravu existující
vzhledem k MČ Brno-Kníničky a k části MČ
Bystrc (oblast Bystrc-Zámostí).
Zpracovateli je známa vyhledaná trasa
přeložky krajské silnice III/3864 v úseku
od křižovatky II/384 x III/3864 po nově
navrhovanou okružní křižovatku na silnici
III/3864 severně od MČ Kníničky, avšak
zpracovatel studie opomenul tuto
přeložku silnice III/3846 samostatně
zahrnout do potřebných doplnění ZÚR
JMK. Odkaz na „Absolutní prioritou pro
možnost udržitelného rozvoje území, resp.
udržení fungování města Brna
a aglomerace" na str. C-154, kde je
uvedena na seznamu i MÚK OBI (správněji
MÚK u UNIHOBBY), je neúplný bez
navazující přeložky krajské silnice III/3864.
Tato přeložka musí tedy být doplněna do
předmětného seznamu priorit. Postup
v ÚS nadřazené sítě je tedy zásadně
chybný ÚS nadřazené sítě je naprosto
nepoužitelná jako podklad pro pořizování
Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené pochybení
musí být při pořizování Aktualizace ZÚR
JMK napraveno.

Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

V případě řešení D43/S43 v Bystrcké stopě nemá
obchvat Kníniček opodstatnění, tranzitující
doprava přes místní části je většinově převedena
na 43, zejm. v silničním řešení. V případě řešení
bez 43 či jiné komunikace ve stopě tzv. německé
dálnice by bylo uvažování o obchvatu Kníniček
relevantní, přičemž námět předaný MČ by byl
jednou z možností trasování. ÚS jej funkčně
prověřila.
Tranzitní doprava přes oblast Brno – Kníničky
a Bystrc – Zámostí (bod 100) je pravděpodobně
myšlena doprava tranzitující přes tuto oblast bez
ohledu na zdroj a cíl (např. Svitavy – Pohořelice
ale i Kuřim – Brno). Pro řešení této tranzitující
dopravy, která se ve směru Tišnov, Kuřim – Brno
zde již vyskytuje nyní, existuje pět možných
přístupů:
1.

Nechat systém takový jaký je – tedy bez
realizace jakékoliv nadřazené sítě

2.

Řešit problematiku jen Bystrckou stopou 43
– varianty: D.1, D.3, D.5, S.1

3.

Řešit problematiku jen Bítýšskou stopou 43 –
varianty: D.2, D.4, D.6, S.2

4.

Řešit problematiku kumulací Bystrcké
a Bítýšské stopy 43 – varianty: S.3, S.4, S.5,
S.6, S.8

5.

Řešit problematiku Bítýšskou stopou ve
spojení se zmiňovanou přeložkou sil. II/3864
kolem Kníniček – varianta S.2

Všechny varianty byly v ÚS zpracovány
a hodnoceny. Z celého komplexu bylo
doporučeno nadále sledovat Bystrckou stopu,
jako stopu s maximálními kladnými účinky.
Z hlediska dopravního hodnocení pak s pozitivní
dopravní účinností (dopady/účinky) na zastavěné
oblasti Jinačovic, Kníniček, Bystrce – Zámostí,
a dále na oblast Medlánek a Komína.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

101

101. Hodnocení variant nelze provádět
pouze z dopravního hlediska nebo
urbanistického hlediska, nicméně dílčí
hodnocení je žádoucí. V obou těchto
hodnoceních musí však být nejprve
aplikována vylučovací kritéria, mezi která
nepochybně patří požadavek na
nezavlékání tranzitní dopravy do

NE

V rámci 1. etapy prací na ÚS JMK byly všechny
předložené varianty vyhodnoceny jako
realizovatelné i s ohledem na stanovené
hygienické limity prostředí. Všechny varianty jsou
hodnoceny jako příznivější v porovnání s nulovým
stavem.
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urbanizovaných částí města Brna.
Srozumitelné a logické dílčí hodnocení pro
dopravní hledisko absentuje. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

NE

102

102. Závěry z hlediska „dopravněurbanistického" prezentované na str. C155 jsou zcela absurdní, už jen proto, že je
zde vyloučena jakákoliv možnost vyvedení
tranzitní dopravy z celého města Brna
a všechny doporučené varianty jsou
variantami se zavlečením tranzitní dopravy
do Brna. To je v rozporu nejen s Dopravní
politikou ČR, se standardními dopravními
řešeními pro tranzitní dopravu (obchvaty,
okruhy) a také se zdravým rozumem.
Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

NE

103

103. Na str. C-155 je pro variantu D.1
uvedeno „Varianta D.1 - maximálně
pozitivní dopravní účinnost na město Brno,
rozhodující oblasti města (Vnitřní město
Brno, Kníničky) i město Kuřim". Formulace
„maximálně pozitivní dopravní účinnost
na město Brno" je nesmyslná i gramaticky.
Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

104

104. Na str. C-155 je pro variantu D.1
uvedeno „Varianta D.1 - maximálně
pozitivní dopravní účinnost na město Brno,
rozhodující oblasti města (Vnitřní město
Brno, Kníničky) i město Kuřim". Lze
opětovně namítnout, že není definováno,
co to je „dopravní účinnost“ a tak ani není
zřejmé, co vlastně autor chtěl sdělit
formulací „maximálně pozitivní dopravní
účinnost. Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

105

105. Na str. C-155 je pro variantu D. 1
uvedeno „Varianta D.1 - maximálně

Jde o názor podatele. K vyvedení tranzitní
dopravy viz vyhodnocení připomínky 004.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Princip hodnocení dopravní účinnosti je popsán
v C 2.1.1. ÚS. Je možné, že laikovi připadá nejasný
a vede ho k mylným závěrům, uvedeným
v podání.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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pozitivní dopravní účinnost na město Brno,
rozhodující oblasti města (Vnitřní město
Brno, Kníničky) i město Kuřim". Pokud
autor této části studie snad vychází
z toho, že „dopravní účinnost' je
synonymem k velikosti intenzity dopravy,
pak tato argumentace je naprosto
absurdní, neb zřejmě podle zpracovatele
pak to znamená, čím více vozidel bude
projíždět denně přes Kníničky, tím
výhodnější je předmětná varianta. Takže
tímto je požadováno, aby co nejvíce
tranzitní dopravy bylo směřováno do
obytné oblasti Kníničky. To je zcela
absurdní přístup k hodnocení výhodnosti
variant. Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

106

106. Na str. C-155 je pro variantu D.1
uvedeno „Varianta D.1 - maximálně
pozitivní dopravní účinnost na město Brno,
rozhodující oblasti města (Vnitřní město
Brno, Kníničky) i město Kuřim". Pokud
autor této části studie snad vychází
z toho, že „dopravní účinnost je
synonymem k velikosti intenzity dopravy,
pak tato argumentace je naprosto
absurdní, neb zřejmě podle zpracovatele
pak to znamená, čím více vozidel bude
projíždět denně přes jižní část Kuřími před
okny nové výstavby v obytné lokalitě Díly
za Sv. Jánem, tím výhodnější je
předmětná varianta. Takže tímto je
požadováno, aby co nejvíce tranzitní
dopravy bylo směřováno do obytné
oblasti Díly za sv. Jánem. To je zcela
absurdní přístup k hodnocení výhodnosti
variant. Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

107

107. Na str. C-155 je pro variantu S.1
uvedeno „maximálně pozitivní dopravní
účinnost na město Brno, rozhodující oblasti
města (Vnitřní město Brno, Kníničky)
i město Kuřim. Přináší pozitiva pro oblast
Bystrce (napojení, chování dopravního
proudu)." Formulace „maximálně pozitivní
dopravní účinnost na město Brno" je
nesmyslná i gramaticky. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
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ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZŮR JMK
napraveno.

108

108. Na str. C-155 je pro variantu S. 1
uvedeno „maximálně pozitivní dopravní
účinnost na město Brno, rozhodující
oblasti města (Vnitřní město Brno,
Kníničky) i město Kuřim. Přináší pozitiva
pro oblast Bystrce (napojení, chování
dopravního proudu)". Lze opětovně
namítnout, že není definováno, co to je
„dopravní účinnost“ a tak ani není
zřejmé, co vlastně autor chtěl sdělit
formulací „maximálně pozitivní dopravní
účinnost“. Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

109

109. Na str. C-155 je pro variantu S.1
uvedeno „maximálně pozitivní dopravní
účinnost na město Brno, rozhodující oblasti
města (Vnitřní město Brno, Kníničky)
i město Kuřim. Přináší pozitiva pro oblast
Bystrce (napojení, chování dopravního
proudu)". Pokud autor této části studie
snad vychází z toho, že „dopravní
účinnost je synonymem k velikosti
intenzity dopravy, pak tato argumentace
je naprosto absurdní, neb zřejmě podle
zpracovatele pak to znamená, čím více
vozidel bude projíždět denně přes
Kníničky, tím výhodnější je předmětná
varianta. Takže tímto je požadováno, aby
co nejvíce tranzitní dopravy bylo
směřováno do obytné oblasti Kníničky. To
je zcela absurdní přístup k hodnocení
výhodnosti variant. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

110

110. Na str. C-155 je pro variantu S.1
uvedeno „maximálně pozitivní dopravní
účinnost na město Brno, rozhodující oblasti
města (Vnitřní město Brno, Kníničky)
i město Kuřim. Přináší pozitiva pro oblast
Bystrce (napojení, chování dopravního
proudu)". Pokud autor této části studie
snad vychází z toho, že „dopravní
účinnost je synonymem k velikosti
intenzity dopravy, pak tato argumentace
je naprosto absurdní, neb zřejmě podle
zpracovatele pak to znamená, čím více
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vozidel bude projíždět denně přes jižní
část Kuřimi před okny nové výstavby
v obytné lokalitě Díly za Sv. Jánem, tím
výhodnější je předmětná varianta. Takže
tímto je požadováno, aby co nejvíce
tranzitní dopravy bylo směřováno do
obytné oblasti Díly za sv. Jánem. To je
zcela absurdní přístup k hodnocení
výhodnosti variant. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

111

111. Na str. C-155 je pro variantu S. 1
uvedeno „maximálně pozitivní dopravní
účinnost na město Brno, rozhodující oblasti
města (Vnitřní město Brno, Kníničky)
i město Kuřim. Přináší pozitiva pro oblast
Bystrce (napojení, chování dopravního
proudu)". Je naprosto nesrozumitelné, co
autor této části studie míní formulací
„Přináší pozitiva pro oblast Bystrce
(napojení, chování dopravního proudu)".
Pokud autor této části studie snad vychází
z toho, že „dopravní účinnost je
synonymem k velikosti intenzity dopravy,
pak tato argumentace je naprosto
absurdní, neb zřejmě podle zpracovatele
pak to znamená, čím více vozidel bude
projíždět denně přes Bystrc, tím
výhodnější je předmětná varianta. Takže
tímto je požadováno, aby co nejvíce
tranzitní dopravy bylo směřováno do
obytné oblasti Bystrce. To je zcela
absurdní přístup k hodnocení výhodnosti
variant. Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

112

112. Na str. C-155 je pro variantu S. 1
uvedeno „maximálně pozitivní dopravní
účinnost na město Brno, rozhodující oblasti
města (Vnitřní město Brno, Kníničky)
i město Kuřim. Přináší pozitiva pro oblast
Bystrce (napojení, chování dopravního
proudu)". Je naprosto nesrozumitelné, co
autor této části studie míní formulací
„napojení, chování dopravního proudu".
Pokud autor této části studie snad
vychází z toho, že „dopravní účinnost“ je
synonymem k velikosti intenzity dopravy,
pak tato argumentace je naprosto
absurdní, neb zřejmě podle zpracovatele
pak to znamená, čím více vozidel bude
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projíždět denně přes Bystrc, tím
výhodnější je předmětná varianta. Takže
tímto je požadováno, aby co nejvíce
tranzitní dopravy bylo směřováno do
obytné oblasti Bystrce. To je zcela
absurdní přístup k hodnocení výhodnosti
variant. Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

113

113. Na str. C-155 je varianta D.6
označena jako nedoporučená a je zde
uvedeno „Varianta D.6- není doporučena
pro souběh nižších účinností „43" na
město Brno i Kuřim oproti jiným řešeným
variantám". Lze opětovně namítnout, že
není definováno, co to je „dopravní
účinnost“ a tak ani není zřejmé, co vlastně
autor chtěl sdělit formulací „maximálně
pozitivní dopravní účinnost“. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný
ÚS nadřazené sítě je naprosto
nepoužitelná jako podklad pro pořizování
Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené pochybení
musí být při pořizování Aktualizace ZÚR
JMK napraveno.

114

114. Na str. C-155 je varianta D.6
označena jako nedoporučená a je zde
uvedeno „Varianta D.6- není doporučena
pro souběh nižších účinností „43" na
město Brno i Kuřim oproti jiným řešeným
variantám". Je naprosto nesrozumitelné,
co autor této části studie míní formulací
„není doporučena pro souběh nižších
účinností. Žádný „souběh nižších/vyšších
účinností" nebyl ve studii posuzován.
Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

115

115. Na str. C-155 je varianta D.6
označena jako nedoporučená a je zde
uvedeno „Varianta D.6- není doporučena
pro souběh nižších účinností „43" na
město Brno i Kuřim oproti jiným řešeným
variantám". Je naprosto nesrozumitelné,
co autor této části studie míní formulací
„pro souběh nižších účinností „43" na
město Brno". Postup v ÚS nadřazené sítě
je tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě
je naprosto nepoužitelná jako podklad
pro pořizování Aktualizace ZÚR JMK.
Uvedené pochybení musí být při

NE

Porovnání jednotlivých variant bylo z dopravního
hlediska řešeno z více hledisek. Jedním z hlavních
kritérií je hodnocení účinků/dopadů jednotlivých
dopravních variant na dotčené území. Účinky
mohou být pozitivní a negativní. Za negativní lze
považovat ty účinky/dopady, které nedokáží
eliminovat již stávající negativní dopady do území,
za neutrální ty, co vlastně konzervují stávající stav
a za pozitivní, které přinášejí pro nejzatíženější
lokality zlepšení. A tím se nemyslí subjektivní
vjemy, ale především platné hygienické limity.
Čím je větší množina „zlepšených“ oblastí, tím lze
považovat za lepší – pozitivnější/vyšší dopravní
účinnost (účinky/dopady). Čím je množina nižší,
tím je tedy účinnost menší.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

116

116. Na str. C-155 je varianta D.6
označena jako nedoporučená a je zde
uvedeno „Varianta D.6- není doporučena
pro souběh nižších účinností „43" na
město Brno i Kuřim oproti jiným řešeným
variantám". Je naprosto nesrozumitelné,
co autor této části studie míní formulací
„pro souběh nižších účinností „43" na
město Brno". Postup v ÚS nadřazené sítě
je tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě
je naprosto nepoužitelná jako podklad
pro pořizování Aktualizace ZÚR JMK.
Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

117

117. Na str. C-155 je varianta D.6
označena jako nedoporučená a je zde
uvedeno „Varianta D.6- není doporučena
pro souběh nižších účinností „43" na
město Brno i Kuřim oproti jiným řešeným
variantám". Je naprosto nesrozumitelné,
co autor této části studie míní formulací
„pro souběh nižších účinností „43" na ...
Kuřim". Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

118

118. Na str. C-155 je varianta D.6
označena jako nedoporučená a je zde
uvedeno „Varianta D.6- není doporučena
pro souběh nižších účinností „43" na
město Brno i Kuřim oproti jiným řešeným
variantám". Je naprosto nesrozumitelné,
co autor této části studie míní formulací
„pro souběh nižších účinností „43"...
oproti jiným řešeným variantám". Postup
v ÚS nadřazené sítě je tedy zásadně
chybný ÚS nadřazené sítě je naprosto
nepoužitelná jako podklad pro pořizování
Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené pochybení
musí být při pořizování Aktualizace ZÚR
JMK napraveno.

119

119. Výše uvedené připomínky dokládají,
že autor této studie se nesprávně
odborně vyjadřuje a formulace jsou
založeny na nedefinované veličině (zjevně
autor propadl profesnímu slangu). Takto
nemůže být formulována zásadní část
hodnocení ve studii. Tyto závěry jsou
naprosto nepoužitelné a tím je
nepoužitelná i celá studie. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
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nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

120

120. Na str. C-155 je varianta D.2
označena jako nedoporučená a je zde
uvedeno „Varianta D.2- není doporučena
pro souběh nižší účinnosti komunikace
„43" a řešení JZT v Želešické stopě, která
rovněž nevykazuje potřebnou účinnost“.
Lze opětovně namítnout, že není
definováno, co to je „dopravní účinnost“
a tak ani není zřejmé, co vlastně autor
chtěl sdělit formulací „maximálně
pozitivní dopravní účinnost“. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

121

121. Na str. C-155 je varianta D.2
označena jako nedoporučená a je zde
uvedeno „Varianta D.2- není doporučena
pro souběh nižší účinnosti komunikace
„43" a řešení JZT v Želešické stopě, která
rovněž nevykazuje potřebnou účinnost. Je
naprosto nesrozumitelné, co autor této
části studie míní formulací „není
doporučena pro souběh nižších účinností'.
Žádný „souběh nižších/vyšších účinností'"
nebyl ve studii posuzován. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

122

122. Na str. C-155 je varianta D.2
označena jako nedoporučená a je zde
uvedeno „Varianta D.2- není doporučena
pro souběh nižší účinnosti komunikace
„43" a řešení JZT v Želešické stopě, která
rovněž nevykazuje potřebnou účinnost. Je
naprosto nesrozumitelné, co autor této
části studie míní formulací „pro souběh
nižší účinnosti „43"'. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

123

123. Na str. C-155 je varianta D.2
označena jako nedoporučená a je zde
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uvedeno „Varianta D.2- není doporučena
pro souběh nižší účinnosti komunikace
„43" a řešení JZT v Želešické stopě, která
rovněž nevykazuje potřebnou účinnost. Je
naprosto nesrozumitelné, co autor této
části studie míní formulací „nevykazuje
potřebnou účinnost. Jaká účinnost byla
„potřebná" a jaká byla pro Jesení JZT
v Želešické stopě" při provádění zjištěna?
Toto ve studii není nikde kvantifikováno,
a proto tyto údaje požadujeme doložit.
Nedoložená tvrzení dokládají
nepřezkoumatelnost studie a jejích závěrů
a v takovém případě je studie zmařena
a vydaných 20+ milionů bylo vyplaceno
neoprávněně. Postup v ÚS nadřazené sítě
je tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě
je naprosto nepoužitelná jako podklad
pro pořizování Aktualizace ZÚR JMK.
Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

124

124. Na str. C-155 je varianta D.4
označena jako možná, avšak nebyla
zahrnuta mezi doporučené, neb je zde
uvedeno „Rizikem je tato varianta pro
západní oblasti města (Kníničky, Bystrc,
Kohoutovice)". Je naprosto
nesrozumitelné, co autor této části studie
míní touto formulací. O jaké riziko se
jedná pro Kníničky? O jaké riziko se jedná
pro Bystrc? O jaké riziko se jedná pro
Kohoutovice? Nedoložená tvrzení
dokládají nepřezkoumatelnost studie
a jejích závěrů a v takovém případě je
studie zmařena a vydaných 20+ milionů
bylo vyplaceno neoprávněně. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

125

125. Na str. C-155 je varianta D.5
označena jako možná, avšak nebyla
zahrnuta mezi doporučené, neb je zde
uvedeno „Horší vliv na město Kuřim,
a z toho vyplývající nutnost dodatečných
ochranných opatření uvnitř města proti
tranzitu „Tišnov-Brno". Je naprosto
nesrozumitelné, co autor této části studie
míní touto formulací. Také spíše se zde
jedná o chybný přístup k dopravnímu
modelování po ve studii uváděném
„odstranění odporů" komunikací.
Současně také zpracovatel studie zcela
opomněl, že pokud existuje obchvatová
komunikace okolo města (zde severní

NE

Jsou citovány texty z ÚS JMK kap. Závěry
z hlediska dopravně-urbanistického. Podrobněji je
uvedeno hodnocení jednotlivých variant v kap.
C.3 Hodnocení variant za dílčí skupiny dopravněinženýrských parametrů.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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obchvat), pak není možnost regulovat
dopravy i dopravním značením. Nic
takového nebylo uváženo. Studie je tedy
neúplně zpracovaná a závěry jsou činěny
bez plného zhodnocení. Nedoložená
tvrzení dokládají nepřezkoumatelnost
studie a jejích závěrů a v takovém případě
je studie zmařena a vydaných 20+ milionů
bylo vyplaceno neoprávněně. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

126

126. Na str. C-155 jsou hodnocení variant
S.2 - S.6 a S.8,. Varianty S.3-S.6 a S.8 mají
hodnocení „není doporučena pro souběh
dvou stop komunikace „43"- bystrcké +
bítýšské. V případě realizace bystrcké
stopy ztrácí bítýšská stopa jakýkoliv
dopravní význam". Toto není uvedeno
u hodnocení varianty S.2, kde jsou také
obě trasy (bystrcká i bítýšská). Toto je
rozpor v hodnocení. Jak je možné, že
varianty S.3 - S.6 a S.8 jsou za těchto
podmínek hodnoceny jako nedoporučené
a varianta S.2 jako možná? Nekonsistence
hodnocení je nepřípustná a dokládá vadu
studie. Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

127

127. Na str. C-155 jsou hodnocení variant
S.3 - S.6, S.8. Všechny tyto varianty mají
hodnocení „není doporučena pro souběh
dvou stop komunikace „43" - bystrcké +
bítýšské. V případě realizace bystrcké
stopy ztrácí bítýšská stopa jakýkoliv
dopravní význam". Toto tvrzení je
formulováno tak, že muselo být zjevné od
samého začátku. Proč tedy vůbec tyto
varianty byly hodnoceny, když hodnocení
jedné varianty bylo v základní smlouvě
ohodnocenou jako výkon za 1 milion
korun. Kdo posouzení takto nesmyslně
jednou větou zamítnutých variant
požadoval, resp. navrhoval. Není toto
zmaření až 6 milionů korun veřejných
finančních prostředků (včetně var S.2, ke
které je předmětné hodnocení také
přiléhavé)? Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené

NE

Varianty se souběhem bystrcké a bítýšské stopy,
byly v 1. etapě ÚS koncipovány jako pouze silniční
varianty s předpokladem pozitivního rozkladu
dopravní zátěže na obě dvě větve a také
s předpokladem mírnějšího zatížení oblasti
Bystrce. Tento předpoklad se ve 2. etapě ÚS
v rámci dopravně-urbanistickém porovnání
nepotvrdil. Věta, která toto v závěru kap. C
konstatuje, je esencí celého dopravněurbanistického porovnání (včetně dopravního
modelování). Zastoupení tohoto „souběhu“
bystrcké a bítýšské stopy ve vícero variantách je
způsobeno kombinacemi dalších variantních
prvků na jihozápadě a jihovýchodě řešeného
území (viz tabulka B1 v kap. B).
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

128

128. Na str. C-155 jsou hodnocení
variant S.2, S.3 - S.6, S,8. Varianty S.3S.6 a S.8 mají hodnocení „není
doporučena pro souběh dvou stop
komunikace „43" - bystrcké + bítýšské.
V případě realizace bystrcké stopy ztrácí
bítýšská stopa jakýkoliv dopravní
význam". Toto tvrzení je formulováno tak,
že muselo být zjevné od samého začátku.
Ze silničních variant zbyla takto pouze
varianta S.1, tedy jediná varianta a ta byla
prohlášena za doporučenou. Takto bylo
zcela zbytečně vydáno až 6 milionů jen,
aby se vytvořil dojem, že proběhlo
hodnocení 7 silničních variant. Nelze
v tomto spatřovat manipulaci, kdy do
hodnocení vstupovala jako jediná, která
nemá výše uvedenou na první pohled
viditelnou vadu, a je to přitom varianta,
z níž může benefitovat soukromý
subjekt, pro který pracuje v možném
střetu zájmů Ing. arch Kynčl? Může toto
zadavatel studie, OÚPSŘ vyloučit? Postup
v ÚS nadřazené sítě je tedy zásadně
chybný ÚS nadřazené sítě je naprosto
nepoužitelná jako podklad pro pořizování
Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené pochybení
musí být při pořizování Aktualizace ZÚR
JMK napraveno.

129

129. K formulaci „není doporučena pro
souběh dvou stop komunikace „43"bystrcké + bítýšské. V případě realizace
bystrcké stopy ztrácí bítýšská stopa
jakýkoliv dopravní význam", kterou bylo
minimálně 5 silničních variant, a to zcela
bez vztahu k provedenému dopravnímu
hodnocení ve studii zamítnuto lze
namítnout, že toto poukazuje na zcela
chybný přístup jak zadavatele studie,
který jistě schvaloval seznam variant
a doplňování tohoto seznamu, tak
nesmyslnost dopravního projektování
a dopravního hodnocení ve studii. Pokud
se, jak to vyplývá z výše uvedené
formulace, očekává prioritní výstavba
průtahu Brnem přes 3 městské části, pak
je zřejmé, že zadavatel, ani zpracovatel
studie, nikdy neměli v úmyslu posuzovat
reálné varianty pro vyvedení tranzitní
dopravy z Brna, ale usilovali jen
o vytvoření kouřové clony k prosazení
bystrcké varianty. Celá studie se po výše
uvedených připomínkách jeví pouze jako
pokus vytvořit za 20+ milionů Kč
veřejných finančních prostředků jen
jakousi „kouřovou clonu", v rámci níž
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budou varianty s obchvatem Brna
(nesprávně) vyloučeny, a to dokonce i na
základě právně chybných argumentů
o nesouladu s normami, a do
nepřehledné sady rozkošatěných variant
budou zahrnuty takové silniční varianty,
o kterých se muselo od počátku vědět, že
je zpracovatel bude chtít vyloučit na
základě formulace uvedené výše. Celá
studie je tedy ukázkou naprostého zmaru
a ukázkou toho, jak se zde někdo pokusil
vytvořit situaci, že bude úmyslně
„zapomenuto" na to, co je ve vydaných
ZÚR JMK z roku 2016 a co se dá po jen
mírné generalizaci shrnout, že severně od
D1 byly dvě varianty, a to cca 80 let stará
varianta německé/bystrcké trasy a nově
navržená varianta Optimalizovaná. Stačilo
tedy posuzovat tyto dvě varianty a bylo
možné uspořit 20+milionů. Nicméně
vzhledem k tomu, že na studii nelze kvůli
jejím zásadním vadám vůbec navazovat
při pořizování Aktualizace ZÚR JMK, je pak
imperativem v pořizování ZÚR JMK
posoudit variantu D43 dle projektu Ing.
Kalčíka (verze z roku 2016, resp. po
doplnění vazby s trasou dnešní I/43
v prostoru Česká – Lipůvka) a jakoukoliv
jinou smysluplnou variantu D43, pokud ji
OÚPSŘ bude schopno do Zprávy
o uplatňování ZÚR JMK formulovat (zatím
se tak nestalo).

130

131

130. Pokud už zpracovatel nabyl dojmu, že
místo dálnice navrhne obyčejnou silnici I.
třídy, pak je zjevné, že studie je
zmanipulovaná v tom, že dálniční
varianta D.6 nemá prověřovanou tuto
variantu ve verzi varianty silniční. Tento
postup zpracovatele není ani nijak
odůvodněný, z čehož lze dedukovat, že
zpracovatel zamítnul tuto variantu,
protože se mu nehodila k tomu, aby byla
prosazena triáda variant se stejným
trasováním D.3, S,1 a varianta označovaná
jako „poučená". Postup v ÚS nadřazené
sítě je tedy zásadně chybný ÚS nadřazené
sítě je naprosto nepoužitelná jako
podklad pro pořizování Aktualizace ZÚR
JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

NE

Na vědomí.
V rámci ÚS JMK byly prověřeny ucelené soubory
dopravních řešení – tzv. varianty uspořádání
dálniční a silniční sítě. Vzhledem k množství
variantních návrhových záměrů existuje velké
množství jejich kombinací, které byly v průběhu
1.etapy zpracování ÚS JMK v několika krocích
redukovány na výsledných 15 variant. Ty
zastupují všechny uvažované a logicky využitelné
trasy záměrů a reprezentují tak všechna řešení
potřebná pro vyhodnocení dopravní situace
v řešeném území.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

131. Vyloučení varianty optimalizované ve
verzi s MÚK severně od Kuřimi je dalším
zásadním pochybením. Tuto variantu
zpracovatel znal po celou dobu pořizování
studie a evidentně záměrně ji nechtěl
zahrnout mezi posuzované varianty. Je
zjevné, že studie je zmanipulovaná.
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Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.
NE

Viz vyhodnocení připomínky č. 035.

132

132. Vyloučení varianty optimalizované ve
verzi s MÚK severně od Kuřimi bylo
sděleno dopisem náměstka pro územní
plánováni s odůvodněním, že tato varianta
není v souladu s normou ČSN 73 6101.
Toto odůvodnění je chybné, protože
kromě ČSN 73 6101 se uplatní i norma
ČSN 73 6102, která umožňuje navrhování
křižovatek se vzdálenostmi menšími než
2 km, To, že vyloučení předmětné
varianty dle oficiálního stanoviska
náměstka hejtmana odpovědného za
území plánování proběhlo na základě
neplatného důvodu, a tak způsobilo
zmaření celé studie za 20+ milionů.
Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

NE

Na vědomí.

133

133. Vyloučení varianty optimalizované ve
verzi s MÚK severně od Kuřimi bylo
sděleno dopisem náměstka pro územní
plánováni s odůvodněním, že tato varianta
není v souladu s normou ČSN 73 6101.
Toto odůvodnění je chybné, protože
kromě ČSN 73 6101 se uplatní i norma
ČSN 73 6102, která umožňuje navrhování
křižovatek se vzdálenostmi menšími než
2 km. Pokud se prokáže, že studie mohla
být ovlivněná střetem zájmů, ve kterém
se mohl nacházet hlavní řešitel Ing. arch.
Kynčl, který současně měl vztah ke
krajskému úřadu a současně pracoval pro
soukromý subjekt, pro který bylo
výhodné výsledné doporučené řešení
s jižním obchvatem Kuřimi, pak studie je
zmařena jako celek a vyplacených 20+
milionů veřejných prostředků musí být
vráceno zpracovatelem studie, zřejmě
navíc i s úhradou škody, která tímto
nezákonným způsobem vznikla. V této
připomínce se proto požaduje, aby OÚPSŘ
doložil, že ke střetu zájmu nemohlo dojít
a že toto OUPSŘ, který je nepochybně
informován o mega-záměru Obytný
soubor Kuřim-Záhoří měl dokumentárně
doloženo. Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný, ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
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pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.
134. Studie pracuje se sadou tzv.
„invariantních prvků" zobrazených na
následujícím obrázku z prezentace studie
10. 12. 2019 níže. Kdo a kdy požadoval
krajskou komunikaci přes oblast záměru
„Obytný soubor Kuřim – Záhoří"?

NE

Síť místních komunikací, která je v ÚS uvažována,
je uváděna v zadání ÚS (kap. 4 písm. d jako „v
Kuřimi nová komunikace v Záhoří mezi I/43
a II/386“), takže spekulace o zmanipulování
studie je zcela zavádějící.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

134

Není toto také důkaz zmanipulování celé
studie ve prospěch soukromého subjektu
majícího zájem na realizaci tohoto megaprojektu? Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.
NE

135

135. Studie pracuje se sadou tzv.
„invariantních prvků" zobrazených na
následujícím obrázku z prezentace studie
10. 12. 2019 níže. Není nikde doloženo,
kdo a kdy požadoval krajskou komunikaci
zde vyznačenou jako severní obchvat
Modřic? Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

NE

136

136. V prezentaci studie dne 10. 12. 2018
byla preferována varianta „poučená". V
dopravním hodnocení, ve studii není
žádná tato varianta uvedena. Kde se ve
studii nachází její dopravní hodnocení?

NE

137

137. Ve Zprávě o uplatňování ZÚR JMK je
na str. 28 uvedeno: „Prověřit variantu S.10
„POUČENÁ" v Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK.“
Toto je formulace dokládající fiasko
postupu s pořizováním studie za 20+
milionů, neboť nezávisle na studii se nyní
navrhuje do Aktualizace zahrnout
variantu, kdy zřejmé, proč by se měla stát
doporučenou pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK.

Pro severní obchvat Modřic je vymezena územní
rezerva v platných ZÚR JMK (1016). V rámci
Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude územní rezerva
prověřena.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Hodnocení varianty „Poučená“ bylo projektantem
ÚS JMK doplněno.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
ÚS JMK byla zpracována jako podklad pro
Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK. Cílem ÚS JMK bylo
v souladu se zadáním vyhodnotit a porovnat
varianty z hlediska dopravně – inženýrského,
urbanistického a vlivů na životní prostředí a lidské
zdraví. Popis a důvody doporučení varianty
„Poučená“ jsou obsaženy v ÚS JMK.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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Současné zahrnování variant D.3, S,1
a S.10 (var. „poučená") do zadání
Aktualizace ZÚR je absurdní, neboť logika
vytvoření varianty „poučené" je dána na
str. 28 Zprávy o uplatňování ZÚR JMK a již
v této Zprávě je formulováno hodnocení,
že tato varianta je nejlepší. Tedy
posuzování variant D,3 a S,1 vedle
varianty S,10 je tedy předem
vyargumentováno ve Zprávě jako
zbytečné. To opět chce OÚPSŘ nechat
posuzovat varianty, které jsou dopředu
označeny jako horší? To vypadá na
podobný doslova nesmysl se silničními
variantami, kde jich bylo posuzováno 7
a pro 6 z nich následně bylo vysloveno
(nebo na ně též dopadá – viz S.2)
závěrečné vylučující hodnocení „V případě
realizace bystrcké stopy ztrácí bítýšská
stopa jakýkoliv dopravní význam", které
mohlo napsáno před vydáním cca 6
milionů korun. Postup v ÚS nadřazené sítě
je tedy zásadně chybný, ÚS nadřazené sítě
je naprosto nepoužitelná jako podklad
pro pořizování Aktualizace ZÚR JMK.
Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.
138. V části D.1 se zpracovatel studie
odvolává na metodické doporučení MŽP,
které zpracovala osoba, jejíž hodnocení
ZÚR JMK v roce 2011 bylo Nejvyšším
soudem ohodnoceno tak deficitní, že ZÚR
JMK byly v roce 2012 zrušeny. Tedy toto
je vydání se špatným směrem. Hodnocení
touto osobou mělo stejné nedostatky, jaké
má hodnocení ve studii, tj., že varianty
zcela odlišné, jako je průtah a obchvat
jsou bodově hodnoceny velmi podobně.
Již na první pohled je to nesmysl, a chyby
z roku 2011 lze doložit níže:
138

V kapitole A.6.1 části SEA ZÚR JMK byl
popsán metodický postup hodnocení
variant jednotlivých úseků koridorů
dopravní a technické infrastruktury,
vymezených v rámci ZÚR JMK, z hlediska
vlivů na životní prostředí. Aplikovaný
postup je pro zcela neprůhledný,
neobjektivní a z mnoha hledisek chybný,
což má – vedle výše popsaných
koncepčních vad Vyhodnocení
a Odůvodnění – vliv na správnost tvrzení
a údajů, jež byly v roce 2011 v těchto
dokumentech obsaženy, a v konečném
důsledku na zákonnost obsahu ZÚR.
Podle bodu 12 kapitoly A.6.1 „Syntetické
hodnocení každé varianty je dáno
hodnotou (H) váženého součtu bodového

NE

Porovnání variant z hlediska životního prostředí
a veřejného zdraví bylo provedeno Metodickým
doporučením MŽP pro vyhodnocení vlivů na PÚR
ČR a ZÚR na životní prostředí, které zveřejnilo
MŽP ve Věstníku v únoru 2015. Tento postup byl
použit při hodnocení variant v Zásadách
územního rozvoje Jihomoravského kraje (září
2016).
Postup porovnání variant navržených v ÚS JMK
není zcela shodný s postupem uvedeným
v metodickém doporučení. Odlišnost je dána
předmětem hodnocení (každá varianta je tvořena
sadou koridorů a představuje samostatné řešení
silniční sítě v řešeném území), úrovní
dokumentací (územní studie) a účelem hodnocení
(v rámci územní studie doporučit z 15 variant
nejvhodnější varianty).
K vylučovacím kritériím uvádíme, že v rámci 1.
etapy prací na ÚS JMK byly všechny předložené
varianty vyhodnoceny jako realizovatelné i
s ohledem na stanovené hygienické limity
prostředí. Všechny varianty jsou hodnoceny jako
příznivější v porovnání s nulovým stavem.
Postup porovnání variant v ÚS JMK je odlišný od
prezentovaného příkladu v připomínce. Rozdíly
v konkrétních hodnotách parametrů se projeví ve
vyjádření velikosti vlivu. Velikost vlivu byla
stanovena na základě vzájemného porovnání
konkrétních hodnot (záborů, počtů dotčených
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hodnoty parametru (bp) a jeho váhy (vp)"a
současně podle bodu 15 „Varianta
s nejnižší celkovou hodnotou H je
z hlediska vlivů na životní prostředí
považována za nejpřijatelnější. Zcela
schází „vylučovací kritérium", jež by
mělo být uplatňováno za situace, kdy by
hodnocená varianta prokazatelně byla
zdrojem dalšího zatížení území
(znečištění ovzduší, hluku apod.)
v oblastech, kde již jsou překročeny
nejvyšší přípustné limity takovéto zátěže,
případně je zřejmé, že by k takovémuto
překročení v případě hodnocené varianty
došlo. Takováto varianta by neměla být
v případě zřejmého prokázání popsané
situace dále hodnocena, ale měla by být
označena jako nepřípustná. Bodové
hodnocení však nejenže nerespektuje
tento princip, ale je naopak postaveno na
nepřijatelných východiscích, která
umožňují relativně příznivé hodnocení
koridorů vymezených v těsné vzdálenosti
obytné zástavby.

obyvatel apod.). Konkrétní povahu potenciálního
rizika negativního vlivu zobrazuje významnost
vlivu. Každý střet byl vyhodnocen individuálně
a získal určité bodové ohodnocení na základě
stanovené velikosti a významnosti. Součet bodů
určuje celkové pořadí jednotlivých variant.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Parametry „A1-1 až A1-4" v roce 2011
použité pro bodové hodnocení, jsou
plochy obytné zástavby v hektarech
nacházející ve vzdálenostech do 100, 500,
1000 a 2000 m od osy koridoru. Těmto
parametrům jsou přiřazeny váhy „Vp", a to
postupně 7, 6, 5 a 3. To je naprosto
neproporcionální, neboť pokud koridor je
veden ve vzdálenosti do 100 m od obytné
zástavby, pak se jedná prakticky o situaci,
kde je realizace takovéto varianty
z důvodu nevyhnutelného překračování
nejvyšších přípustných limitů hlučnosti
prakticky vyloučena. Pokles z váhy 7
(pouze) na váhu 5 při vzdálenosti do 1000
m je na první pohled neproporcionálně
malý. Koridor komunikace ve vzdálenosti
1000 m od obytné zástavby je (například
z hlediska hlučnosti) zpravidla
akceptovatelný. Tedy hodnota váhy pro
vyloučené trasování do 100 m od obytné
zástavby musí být výrazně větší, zatímco
pro vzdálenější trasování musí být váhy
výrazně menší.
Příklad variant úseku rychlostní silnice
R43 Troubsko – Kuřim ze ZÚR 2011
Neobjektivitu hodnocení a porovnání
jednotlivých dílčích variant lze jasně
ukázat na příkladu úseku rychlostní silnice
R43 v úseku Troubsko (D1) - Kuřim,
konkrétně na porovnání varianty
„Bystrcké" (D1-A) a varianty
„Optimalizované MŽP“ (D1-C/J) pro tento
úsek. Klíčovým parametrem z hlediska
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vlivu na obyvatelstvo je nepochybně
vzdálenost vedení koridoru silnice od
obytné zástavby. Toto je v hodnocení SEA
vyjádřeno parametry A1-1 až A1-4, které
reprezentují plochy obytné zástavby
v hektarech, která se nachází ve
vzdálenostech do 100, 500, 1000 a 2000 m
od osy koridoru.
Následující dvě tabulky obsahují údaje
z Přílohy 2.2 (str. 1 a 2) části SEA pro
variantu „Bystrckou“ a (D1 – A) a variantu
„Optimalizovanou MŽP" (D1 – C/J) ze ZÚR
2011

Obě varianty tedy dostaly stejné množství
„negativních bodů" (viz poslední sloupec
obou tabulek), což by mělo znamenat, že
obě dvě varianty jsou z hlediska kritéria
„dotčené obytné zástavby" ve vzdálenosti
do 100, 500, 1000 a 2000 m od osy
koridoru silnice „stejně dobré", resp.
„stejně špatné". Tak tomu ale není, neboť
tyto trasy jsou z tohoto hlediska zásadně
odlišné, což dokládá sloupec „Hodnota
parametru – Plocha v hektarech" ve výše
uvedených tabulkách (viz také mapka pro
varianty „Bystrckou" a (D1-A) a variantu
„Optimalizovanou MŽP" (D1-C/J) v části II.,
bodě 2 tohoto návrhu). Nesmyslný
výsledek bodového hodnocení zde vzniká
tím, že ačkoliv ve sloupci 3 obou tabulek
je uvedena přesně vymezená plocha
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zástavby v hektarech pro jednotlivé
kategorie vzdáleností, jsou následně
rozdíly v takto vymezených plochách zcela
ignorovány. Počet přidělených
„negativních bodů" je tak například zcela
shodný při hodnotě parametru A1-1 pro
plochu 8,13 ha (pro variantu „Bystrckou"),
jako při hodnotě téhož parametru pro
plochu pouhých 0,11 ha (pro variantu
„Optimalizovanou MŽP'). Totéž platí pro
další parametry - „bodové hodnocení" je
ve všech případech stejné, bez ohledu na
velikost „zasaženého území". Ačkoli tedy
ve vztahu k nevíce zasaženému území
obytné zástavby v kategorii do 100 m od
osy koridoru je pro variantu „Bystrckou"
dotčena plocha více než 70x větší (viz
8.13 hektarů / 0.11 hektarů= 73.9), je
v obou případech oběma variantám
uděleno 63 negativních bodů.
Pokud tedy celkové hodnocení v SEA pro
tyto dvě varianty bylo podle SEA
v poměru Varianta „Bystrcká" - 410
negativních bodů ku variantě
„Optimalizované MŽP C/J" - negativních
414 bodů, pak jen opravou tohoto
jediného zjevně nesmyslného dílčího
hodnocení by se celkový výsledek tohoto
hodnocení musel dramaticky změnit „ve
prospěch" varianty „Optimalizované
MŽP".
Takto by bylo možné pokračovat i pro
další parametry a doložit že varianta
„Optimalizovaná", která je projektována
jako důsledně se vyhýbající hustě
obydlené zástavbě, je jednoznačně
z hlediska dopadu na obyvatelstvo
výhodnější (představuje menší zátěž), než
varianta „Bystrcká (německá)", jež vychází
z více než 70 let starých projektů
a nerespektuje současnou podobu
dotčeného území, především rozvoj jeho
zástavby.
Tímto příkladem bylo v roce 2011
doloženo, že zdánlivě sofistikovaně
provedené „bodové hodnocení", jež bylo
východiskem pro hodnocení dílčích
variant v rámci vyhodnocení vlivů ZÚR
z roku 2011 na udržitelný rozvoj území,
bylo naprosto chybné a nemohlo být
v žádném případě objektivním
podkladem pro závěry Vyhodnocení
a následně Odůvodnění ZÚR, kterými byl
odůvodňován výběr dílčích variant
koridorů staveb, tvořících součást
koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
JMK.
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I nyní tedy musí být aplikováno
hodnocení, které reálně ohodnotí
jednotlivé varianty.
Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.
NE

139

139. Pokud i nyní vznikají hodnocení, kde
se jednotlivé varianty liší jen nepatrně,
pak to není vlastnostmi předmětných
variant, ale naprosto nesmyslným
způsobem hodnocení. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno. Vylučovat některé varianty
a jiné naopak označovat za doporučené
tak jak je to ve studii za situace, že
hodnocení pro jednotlivé varianty se nijak
podstatně neliší je nejen nesmyslným
postupem, ale situací, kde je prostor pro
velké chyby hodnocení a také prostor pro
lehkou manipulaci s hodnocením. To se ve
studii opět zřejmě stalo, neboť jinak by
průtah městem se zavlečením cca 5 tis.
vozidel těžké nákladní dopravy do
obytných oblastí nemohl být vyhodnocen
jako nejlepší řešení. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.

NE

140

140. V studii schází jednoznačné
odůvodnění, jak je možné, že
doporučované řešení „s nejmenším
dopadem na obyvatele" je protíná téměř
srostlé obce Malhostovice a Drásov
(obytné domy i v blízkosti desítek metrů),
když jiné trasování v téže oblasti
s obchvatem Lipůvky je vedeno
vzdálenosti cca 10-30 x vetší od obydlí,
a to cca 1 km od okraje Lipůvky a cca 1
km od okraje Malhostovic. Toto musí být
před schválením Zprávy o uplatňování ZÚR
vyjasněno vypořádáním této připomínky.

141

141. V studii schází jednoznačné
odůvodnění, jak je možné, že
doporučované řešení „s nejmenším
dopadem na obyvatele" preferuje jižní
obchvat Kuřimi s tím, že zde má být

Připomínka je spekulací podatele o příčinách
výsledku územní studie. Řazení variant do
kategorií doporučené, možné či nedoporučené
vychází z výsledků hodnocení, jednotlivých třech
způsobu porovnání a výsledného průniku těchto
porovnání.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Odpověď lze nalézt v ÚS JMK.
Zpracovatel ÚS JMK posoudil severní úsek
komunikace „43“ ve dvou variantách, tj. trasa
optimalizovaná je zastoupena např. ve variantách
D.5, D.6, S.5, S.6 a německá trasa je zastoupena
ve variantách D.1, D.2, S.1, S.2. Tento úsek je
hodnocen jak v dopravně urbanistickém
hodnocení v rámci oblasti Severozápad (kap. C),
tak z hlediska dopadů jednotlivých variant na
životní prostředí (kap. D a přílohy D), tak
z hlediska hlukových a rozptylových studiích
jednotlivých obcí (kap. E, přílohy E1 a E2).
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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čtyřpruhová komunikace s intenzitou
dopravy cca 20 tis vozidel denně být
vedena na estakádě o výšce cca 10 m
přímo před okny nově dokončované čtvrti
rodinných domů, zatímco severní obchvat
Kuřimi je veden oblastí, kde není žádné
obydlí a po převážnou část své trasy je
vzhledem ke Kuřimi dokonce za kopcem
Zborov nebo za rozsáhlou průmyslovou
zónou. Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

142

142. V studii schází jednoznačné
odůvodnění, jak je možné, že
doporučované řešení „s nejmenším
dopadem na obyvatele" preferuje
zavlečení dálkové tranzitní dopravy, a to
včetně dopravy nákladní (tedy
i kamionové), celkem v intenzitě dopravy
přes 20 tis. Vozidel denně, z toho téměř 5
tis vozidel těžké nákladní dopravy, po
transevropském koridoru TEN-T do tří
obytných městských částí Brna, včetně
městské části Brno-Bosonohy, kde je
dlouhodobě nadměrná hlučnost
a nadměrné znečištění ovzduší, a do
rekreační oblasti Brněnské přehrady,
přičemž omítnutou variantou bylo řešení
s obchvatem města Brna. Postup v ÚS
nadřazené sítě je tedy zásadně chybný ÚS
nadřazené sítě je naprosto nepoužitelná
jako podklad pro pořizování Aktualizace
ZÚR JMK. Uvedené pochybení musí být při
pořizování Aktualizace ZÚR JMK
napraveno.
NE
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143. Hodnocení hlučnosti je ve studii
zcela nesmyslné, protože je provedeno
pouze do vzdálenosti 400 m, přičemž je
nesporné, že hluk se s významnou
intenzitou šíří od liniového zdroje na
mnohem větší vzdálenost. Dokládají to
také i situace jako např. v Drásově /
Malhostovicích, kde na okraji 400 m pásu
jsou stále vysoké intenzity hlučnosti.
Postup v ÚS nadřazené sítě je tedy
zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.
144. Hodnocení znečištění ovzduší pracuje
s naprosto chybnou metodikou pro
posouzení zákonného limitu vyjádřeného
četností překročení imisního limitu – 24

NE

144

Ve vzdálenosti do 400 metrů od komunikací jsou
všechny obytné budovy, u kterých by mohl být
teoreticky naplněn či překročen hlukový limit
u chráněného venkovního prostoru staveb, a to
s rezervou. Tudíž jsou v hlukové studii zohledněny
všechny významné ať negativní, tak i pozitivní
dopady na území, kde dochází, anebo by mohlo
docházet, k překračování limitních hodnot
u chráněného venkovního prostoru staveb.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

Hodnocení znečištění ovzduší je provedeno
v souladu s legislativními požadavky uvedenými
v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 415/2012
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průměru koncentrace PM10. Ve dnech,
kdy nastává tato situace se zpravidla nedá
aplikovat větrná růžice, neboť tyto časové
intervaly jsou typicky charakterizované
buď stavem blízkým k bezvětří nebo
situací, kdy se směr větru o nízké rychlosti
opakovaně mění. V prvním případě, a to
zejména za inverzní situace typické pro
tyto stavy, to znamená, vznikající
znečištění zůstává prakticky lokalizováno
do vzdálenosti stovek metrů až prvních
kilometrů od zdroje, jehož emise
významně ke stavu znečištění přispívají.
V druhém případě sice dochází k pohybu
„mraku" (tzv. plume) se znečištěním
postupně různými směry, takže se často
stane, že znečištění vygenerované dříve
nejen není v ovzduší rozptýleno, ale vrací
se nad lokalitu, kde bylo vygenerováno.
Toto naprosto použitá metodika
nezohledňuje a hodnocení z hlediska
tohoto zákonného limitu je proto zcela
chybné. Postup v ÚS nadřazené sítě je
tedy zásadně chybný ÚS nadřazené sítě je
naprosto nepoužitelná jako podklad pro
pořizování Aktualizace ZÚR JMK. Uvedené
pochybení musí být při pořizování
Aktualizace ZÚR JMK napraveno.

(požadavky na rozptylové studie) i metodickém
pokynu MŽP pro zpracování rozptylových studií.
Pro výpočet četnosti překročení limitu 50 µg/m3
pro denní koncentrace PM10 byl použit postup
uvedený v kap. 4.6.3 Metodické příručky
SYMOS´97 (přílohy č. 1 metodického pokynu pro
zpracování rozptylových studií – online:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz
/zpracovani_rozptylovych_studii_metodika/
$FILE/OOO-Metodicka_
priruckaSYMOS97unor2014-20140320.pdf.
Rozptylová studie je zpracována pro všechny
znečišťující látky emitované uvažovanými zdroji,
které mají stanoven imisní limit v bodech 1 až 3
přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší. V této
části rozptylové studie je uveden seznam
relevantních znečišťujících látek, včetně typu
počítaných koncentrací (hodinové, denní
koncentrace, roční průměrná koncentrace, denní
maximum klouzavého 8hodinového průměru
atd.) a příslušných imisních limitů znečišťujících
látek uvedených v bodech 1 až 3 přílohy č. 1
k zákonu o ochraně ovzduší.
Krátkodobé koncentrace jsou hodnoceny na
základě maximálních dosažených hodnot a počtu
překročení příslušného limitu.
Pokud se jedná o záměr výstavby nové
komunikace, na kterou se přenese část
automobilové dopravy z komunikací stávajících,
je nutné porovnat úroveň znečištění ovzduší
z automobilové dopravy na současné
komunikační síti (resp. na komunikační síti bez
realizace posuzovaného záměru = stávající stav)
a z dopravy na komunikacích po realizaci záměru.
Toto provedeno prokazatelně bylo.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.

145

145. Zpráva o uplatňování zcela
zapomněla, že je nutné se zabývat
emisemi z mobilních zdrojů, tj. z dopravy.
Toto je nutné doplnit.

NE

V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK bude
zpracováno „Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1
ZÚR JMK na životní prostředí“ (tzv. SEA) včetně
vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
v souladu s požadavky stavebního zákona.
Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu
Zprávy o uplatňování ZÚR JMK.
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
ČR

Česká republika

D1, D2

dálnice D1, dálnice D2

DO

dotčený orgán

D-O-L

průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe

dotčené obce

obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím

EVL

NATURA 2000 – evropsky významná lokalita

Generel LAPV

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod
a základních zásad využití území

HIA

hodnocení vlivů na veřejné zdraví (Health Impact Assessment)

JE Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany

JMK

Jihomoravský kraj

JZT

jihozápadní tangenta

K

ÚSES – nadregionální biokoridor

KPÚ

komplexní pozemkové úpravy

KrÚ JMK

Krajský úřad Jihomoravského kraje

MD

Ministerstvo dopravy ČR

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NATURA 2000

lokality soustavy Natura 2000

NRBC

ÚSES – nadregionální biocentrum

OÚPSŘ

Odbor územního plánování a stavebního řádu

PO

NATURA 2000 – ptačí oblast

PÚR ČR

Politika územního rozvoje České Republiky, ve znění Aktualizace č. 1

OB

rozvojová oblast

OS

rozvojová osa

RBC

ÚSES – regionální biocentrum

RK

ÚSES – regionální biokoridor

RP

regulační plán

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sb.

Sbírka zákonů

SEA

posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (Strategic Environmental Assessment)

SJKD

Severojižní kolejový diametr

SOB

specifická oblast

stavební zákon

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů

ÚAP JMK

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje

ÚP

územní plán
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ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚS

územní studie

ÚS JMK

Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní
rozvojové oblasti Brno

ÚSES

územní systém ekologické stability

VPO

veřejně prospěšné opatření

VPS

veřejně prospěšná stavba

VRT

vysokorychlostní trať

VVURU

vyhodnocení vlivů (ZÚR/aktualizace) na udržitelný rozvoj území

vyhláška

vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění

ZCHÚ

zvláště chráněná území

Zpráva

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

ZÚR

zásady územního rozvoje

ZÚR JMK

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

ZJMK

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

ŽUB

železniční uzel Brno
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