KRAJsKÝ úŘno JlHoMonavsrÉHo KRAJE

Odbor životníhoprostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
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,,Obytný soubor Tvarožná - výstavba rodinných domů vč. komunikace,
inženýrských sítía jejich přípojek" k. ú. Tvarožná, okres Brno-venkov
vyjádření
Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 22,01,.2020 Vaši žádost o vyjádření k projektové
dokumentaci ,,Obytný soubor Tvarožná - výstavba rodinných domů vč. komunikace, inženýrských
sítía jejich přípojek" k. ú. Tvarožná, okres Brno-venkov, projektová dokumentace (DUR+DSP):
ATELIER 101, s. r. o., Banskobystrická 662ll5t, 621, OO Brno; I2/2OI9.
Stručná charakteristika záměru: Záměrem investora je vybudováníšesti rodinných dvoupodlažních
dvojdomků umístěných v nové ulici v severovýchodní části obce Tvarožná (parc. č. 803, 80512,
805/58 - 805/68, 1158 k. ú. Tvarožná). Součástí stavby jsou: SO 0]- Komunikace a zpevněné plochy,
SO 02 Kanalizace splašková vč. přípojek, SO 03 Kanalizace dešťová vč. přípojek, SO 04 Vodovod vč.
přípojek, SO 05 Plynovod vč. přípojek, SO 06 Elektroinstalace silnoproudá vč. přípojek, SO 07 Veřejné
osvětlení. lnvestorem záměru je HV PROF| STAVEBNÍ, s. r. o./ Cacovická 1,6112,6]-4 00 Brno,
Odbor životníhoprostředíKrajského úřadu Jihomoravského kraje prověřil uvedenou dokumentaci v
rámci přenesené působnosti a v rozsahu své věcné příslušnosti s tímto závěrem:
Z hlediska zákona č.254l2OO1 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Předložený zámér nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského
kraje. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem je obecní úřad obce s rozšířenou působností
v místě požadovanéčinnosti nebo stavby - Městský úřad Šlapanice.
(Šmerda, kl. 1593)

Z hlediska zákona

č.334lí992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen zákon):

Vzhledem k tomu, že uvažovaným záměrem bude dotčen zemědělský půdnífond (ZPF), je třeba
v souladu s ust. § 9 odst. 1, zákona souhlasu orgánu ochrany ZPF. Náležitosti žádostijsou uvedeny
v ust. § 9 odst. 6 zákona a ve vyhláš ce č. 271,/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF.
Žádost se podává u orgánu ochrany ZPF příslušnéhoobecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Kompetentním orgánem ve věci udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF o výměře do ]. ha je orgán
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ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností,o výměře nad 1 ha orgán ochrany ZPF
Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona souhlasu k odnětípůdyze ZPF nenítřeba, má-li být ze ZPF odňata
půda k nezemědělským účelůmpo dobu kratšínež jeden rok včetně doby potřebné k uvedení
zemědělské půdy do původníhostavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívánízemědělské
půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF obecního úřadu obce
s rozšířenou působností.
(lng. Pavel lllek, kl. 2632)

č.289lL995 Sb., o lesích a o změně a doplnění něktených zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí není dotčeným orgánem státní
správy, kterým by byl pouze v případě, pokud by byly dotčeny pozemky určenék plněnífunkcí lesa
(dále jen ,,PUPFL") v rozsahu větším než 1, ha. V případě menšího dotčeníPUPFL a pozemkŮ ve
vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je nutno požádat o vyjádření podle § 1-4 odst. 2 lesního zákona
příslušný obecníúřad obce s rozšířenou působností.
Z hlediska zákona

Z hlediska zákona č. LL4|L992 Sb., o ochraně přírody
a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

a krajiny, ve znění pozdějšíchpředpisŮ

možnosti existence vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává
KrÚ JMK, odbor životníhoprostředl jako orgán ochrany přírody příslušný na základě ustanovení
§ 77a odstavce 4 písmeno n) zákona č. t14/I99Z Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů stanovisko podle § 45i odstavce ]. téhožzákona vtom smyslu, že hodnocený zámér
nemůžemít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačíoblast soustavy
K

Natura 2000.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený zámér se svou lokalizací
nachází zcela mimo územíprvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál
způsobit přímé, nepříméči sekundárnívlivy na jejich celistvost a předměty ochrany.
Současně orgán ochrany přírody konstatuje, že mu nejsou známy žádnédalšízájmy ochrany přírody
a krajiny, které by mohly být dotčeny tímto záměrem a k jejichž uplatnění je příslušný zdejšíkrajský
úřad.
(lng. Janka Čejková, kl. 1534)
Z hlediska zákona č.2OL{2OL2 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějšíchpředpisů a prováděcích

předpisů k tomuto zákonu:

V každémobjektu bude instalován k vytápění a ohřevu TUV plynový kondenzačníkotel o příkonu
14 kW. Jedná se jednotlivě o zdroje neuvedené v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší,neboť
jejich instalovaný příkon je nižšínež 300 kW. K takovým zdrojům vydává svoje závazné stanovisko
ke společnémuúzemnímua stavebnímu řízení místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností, tj. Městský úřad Šlapanice, odbor životníhoprostředí.
(lng. Šaněk/kl. 2628)

hlediska zákona č. t85l2OO1 Sb., o odpadech a o změně některých dalšíchzákonů, ve znění
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Z

Dle § 79 odst. 4 zákona č.185/2OO1 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech") je k vydání závazného stanoviska z hlediska
nakládání s odpady kompetentní obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. v daném případě
Městský úřad Šlapanice, OŽ?.
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V předloženéprojektové dokumentaci není uvedeno předpokládané produkované množství
jednotlivých druhů odpadů z realizace stavby (tento údaj vyžaduje mj. vyhláška č. 49912006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějšíchpředpisů, dle příslušnýchpříloh této vyhlášky). Do PD je
vhodné předpokládané produkované množstvíjednotlivých druhů odpadů doplnit tak, aby
po dokončenírealizace stavby mohl dotčený orgán na úseku odpadového hospodářstvíověřit jejich
předání k využití/odstranění v souladu se zákonem o odpadech, kdy množstvípředaných odpadů
budou srovnatelná s množstvímiuvedenýmiv projektové dokumentaci.
(lng. Macháčková, kl, 2620)
o posuzování vlivů na životníprostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životníprostředí), ve znění pozdějších předpisů
a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:
Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil předloženou žádost s konstatováním, že záměr svým
charakterem a umístěním, nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví,
nenaplňuje tedy definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 zákona č. 1OO|2OO]- Sb., a proto
není nutné podrobit jej zjišťovacímuřízení podle § 7 uvedeného zákona.
(Mgr. Richterová, kl. 2684)
Z hlediska zákona č. LOO{Z:OOI Sb.,

Z hlediska zákona č.7612002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném

registru znečišťovánía o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:
Výše uvedená činnost nespadá do přílohy č. 1zákona č,76/2002 Sb., o integrované prevencia proto
provozovatel nemusí žádat o integrované povolení.

hlediska zákona č. 224l20t5 Sb.,

o prevenci

závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.63412004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějšíchpředpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), a
prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Z

Předmětný zámér investora nespadá do režimu zákona,

hlediska zákonů č. 44lL988 Sb., o ochraně a využitínerostného bohatství (horní zákon},
č.6Lh988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích a o Českémgeologickém úřadu, ve zněních pozdějších předpisů
a prováděcích předpisů k těmto zákonům:
Z

Stavba nezasahuje do chráněného ložiskovéhoúzemíani dobývacího prostoru.
Toto vyjádření nenírozhodnutímve smyslu zákona č, 500/2004 Sb., správnířád, ve znění pozdějších
předpisů, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy,závazná stanoviska a
jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životníhoprostředí.

lng. František Havíř
vedoucí odboru
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