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,,11/429 Bohdalice-Nesovice", k. ú. Bohdalice, Kozlany u Vyškova, Nové Hvězdlice, Milonice,

Uhřice a Nesovice, okres Vyškov - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu
ustanovení § 20 a § 22 písmo a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), obdržel dne 01.11.2013 oznámení záměru ull/429
Bohdalice-Nesovice", k. ú. Bohdalice, Kozlany u Vyškova, Nové Hvězdlice, Milonice, Uhřice a
Nesovice, okres Vyškov. Oznamovatelem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70932581, zastoupená na
základě plné moci společností HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova S, 60200 Brno, IČ: 44961944.

Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) - bod 9.1
sloupec B - Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy
(záměry neuvedené v kategorii I).

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky
uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek
uvedených v příloze Č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.

Název:

Identifikační údaje:

Umístění:

k. ú.

11/429Bohdalice - Nesovice

Jihomoravský kraj

okres Vyškov

obce Bohdalice-Pavlovice, Kozlany, Milonice, Uhřice, Nesovice a městys Hvězdlice

k. ú. Bohdalice, Kozlany u Vyškova, Milonice, Uhřice, Nesovice a Nové Hvězdlice

Oznamovatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70932581
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Charakter záměru:

Předmětem záměru je rekonstrukce a rozšíření silnice 11/429 v délce 8,5 km, která je důležitou
dopravní spojnicí oblasti jihovýchodně od Vyškova a spojuje dálnici Dl se silnicí 1/50, která je dnes
nejdůležitější dopravní tepnou do oblasti Uherského Hradiště a dále na Slovensko. Silnice 11/429je
podle analýzy z roku 2011 v havarijním stavu a většina úseků je zařazena do nevyhovujících,
stavebně různorodých kategorií. Důvodem přestavby je nutnost homogenizace celého jízdního
koridoru na kategorii S7,5/50 a rekonstrukce stávajících mostních objektů, které jsou v současné
době taktéž v havarijním stavu. Stavební úprava vyvolá přeložku silnice 11/429 ve třech úsecích,
v km 2,05 bude provedena stavební úprava křižovatky se silnicí 111/43339. Přeložka bude
provedena v délce 0,32 km a bude zlepšen směrový oblouk se zdůrazněním hlavního směru a
potlačením silnice nižšího rádu, v km 3,2 až 3,66 přeložka nahradí nebezpečné směrové oblouky,
v km 5,8 až 6,25 rozšíření a odklon trasy do svahu od Uhřického rybníka. Dále dojde ke
zredukování šířkového uspořádání nájezdních oblouků na křižovatce se silnicí 111/4292na Uhřice.

Městský úřad Vyškov, odbor stavební úřad, ve svém vyjádření konstatuje soulad stavby s územním
plánem obcí Bohdalice-Pavlovice, Kozlany a městyse Hvězdlice.

Městský úřad Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic, ve svém vyjádření
konstatuje soulad stavby s územním plánem obcí Milonice, Uhřice a Nesovice.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, uvádí, že ve smyslu § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemůže mít
hodnocený záměr významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 2014

Předpokládaný termín ukončení výstavby: neuveden

Souhrnné vypořádání připomínek:

V průběhu zjišťovacího řízení se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Jihomoravský kraj, Česká
inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (ČIŽP), Krajská hygienická stanice
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS) a Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí.

Vyjádření Jihomoravského kraje a KHSbyla bez připomínek.

Česká inspekce životního prostředí 01 Brno

Realizací uvedeného záměru nesmí dojít v daném území k ohrožení povrchových vod. Další
připomínky k výše uvedenému záměru nemáme.

VyPořádání:

Ochrana vod bude řešena v následujícím vodoprávním řízení vedeném příslušným vodoprávním
úřadem.

Městský úřad Vvškov, odbor životního prostředí má tyto připomínky:

• Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu,
§ 106 odst. 1 ve vazbě na §18, a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
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Realizace akce ,,11/429Bohdalice - Nesovice", v k. ú. Bohdalice, Kozlany u Vyškova, Nové Hvězdlice,
Milonice, Uhřice a Nesovice, v okrese Vyškov, se dotýká ORP Vyškov v části obce k. ú. obce
Bohdalice, Kozlany u Vyškov, Nové Hvězdlice. Při křížení komunikace s vodním tokem je objekt
"most" majetkem stavebníka, je to překážka na toku - objekt není vodním dílem a proto při
průchodů velkých vod bude majitelem upraven tak, aby nezpůsoboval překážku při odtoku velkých
vod, ev. průchod ledu. Při realizaci výše uvedené stavby musí stavebník/investor respektovat
podmínky správce toku. Při realizaci stavby, při křížení s tokem v ORP Vyškov (v k. ú. Bohdalice,
Kozlany u Vyškova, Nové Hvězdlice) požádá investor vodoprávní úřad o vydání rozhodnutí ve věci
vydání souhlasu vodoprávního úřadu ke stavbě dle ust. § 17 odst. 1 písmo a) vodního zákona
v blízkosti VT. Vlastníci staveb, které nejsou vodními díly, popřípadě sousedících s nimi jsou povinni
ve veřejném zájmu dbát o jejich celkovou údržbu, aby neohrožovaly plynulý odtok povrchových
vod, a zabezpečit je proti škodám způsobených vodou a odchodem ledu. Pokud k narušení
plynulého odtoku vod dojde v důsledku zanedbání péče o tyto stavby (mosty) nebo zařízení, jsou
jejich vlastníci povinni na své náklady provést nápravu a plynulý odtok vod plně obnovit; jinak je
vodoprávní úřad oprávněn zajistit nápravu na náklady vlastníka; odpovědnost za škodu
způsobenou zanedbáním povinné péče o stavbu nebo zařízení v korytě vodního toku nebo s ním
sousedícím tím není dotčena.

Vypořádání:

Ochrana vod bude řešena v následujícím vodoprávním řízení vedeném příslušným vodoprávním
úřadem.

• Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů - bez připomínek.

• Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů - bez
připomínek.

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

Správní orgán nemá k navrhované akci připomínky. Kácení dřevin uvedené v dokumentaci bude
řešeno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 189/2013 Sb.

Vypořádání: Uvedená připomínka bude řešena v navazujících správních řízeních.

Závěr:

Záměr ,,11/429 Bohdalice-Nesovice", k. ú. Bohdalice, Kozlany u Vyškova, Nové Hvězdlice,
Milonice, Uhřice a Nesovice, okres Vyškov, naplňuje dikci bodu 9.1, sloupce B kategorie II přílohy
č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení
provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr

nebude posuzován

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

ve znění pozdějších předpisů.
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Odůvodnění:

Dle § 7 a v souladu s přílohou Č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního
prostředí ve zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených
vyjádřeních, přihlédl rovněž k charakteru záměru a jeho umístění, které není v rozporu s územně
plánovací dokumentací.

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze Č. 2 zákona lze konstatovat,
že záměr nemá takové významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by vyžadovaly
další pokračování procesu posuzování.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu
odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona závěr
zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům.

Dotčené obce Bohdalice-Pavlovice, Kozlany, Milonice, Uhřice, Nesovice a městys Hvězdlice
žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky Č. 457/2001 Sb. o
zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na
úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je
nejméně 15 dní. Současně obce Bohdalice-Pavlovice, Kozlany, Milonice, Uhřice, Nesovice a
městys Hvězdlice žádáme o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na
úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Ing~ť
vedoucí oddělení

posuzování vlivů na životní prostředí

IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
70888337 CZ70888337 541651111 541651579 zlevorova.vendula@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
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•
Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední

desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru
zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

- Obec Bohdalice-Pavlovice, k rukám starosty, Bohdalice 125, 68341 Bohdalice
- Obec Kozlany, k rukám starosty, Kozlany 8, 68341 Bohdalice
- Městys Hvězdlice, k rukám starosty, Nové Hvězdlice 72, 68341 Bohdalice
- Obec Milonice, k rukám starosty, Milonice 118, 683 33 Nesovice
- Obec Uhřice, k rukám starosty, Uhřice 56, 683 33 Nesovice
- Obec Nesovice, k rukám starosty, Nesovice 305, 683 33 Nesovice
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno - zde

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:

- Městský úřad Vyškov, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov
- Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Jiráskova 502,

685 01 Bučovice
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 60200 Brno
- ČIŽP01 Brno, Lieberzeitova 14, 61400 Brno

Dále obdrží:

- Městský úřad Vyškov, stavební úřad, Masarykovo náměstí 1, 68201 Vyškov - DS
- Městský úřad Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic, Jiráskova 502,

685 01 Bučovice - DS
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo

náměstí 3/5, 60182 Brno - DS
- HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno - DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze obce Bohdalice-Pavlovice, Kozlany, Milonice, Uhřice,

Nesovice a městys Hvězdlice a Jihomoravský kraj).

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2013
svěšeno dne: 02.01.2013
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