
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právní analýza návrhu 

Aktualizace č. 1 Zásad 

územního rozvoje JMK 
 

 

 

Klient: Městská část Brno - Bosonohy 

Datum: 12. 6. 2020 

Zpracovali: Mgr. Pavel Černý, advokát, Mgr. Lenka Hlaváčová, advokátka 

Frank Bold Advokáti, s.r.o. 

 

 

  



Právní analýza návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK 

 

2/58 

Zadání 

Dne 7. 5. 2020 byl zveřejněn návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále 

jen „AZÚR“). Tato analýza rozebírá zákonnost vymezení navrhované koncepce dopravní infrastruktury 

(kapacitních silnic) v AZÚR a jejích vlivů na životní prostředí, se zaměřením na vymezení koridoru silnice 

I/43 (dříve dálnice D43, dále jen „komunikace 43“) a související otázky. 

Analýza se člení na následující základní části: 

a) rekapitulace pořizování AZÚR, zejména z hlediska vymezení koridoru komunikace 43 (srovnání 

platného znění ZÚR a návrhu AZÚR) a nejdůležitějších částí návrhu AZÚR, týkajících se komunikace 43 

b) shrnutí základních důvodů, proč je postup pořizování AZÚR nesprávný a co je v návrhu AZÚR věcně 

nesprávné specificky pro komunikaci 43 i pro AZÚR jako celek 

c) návrh připomínek klienta, zaměřených zejména na úsek komunikace 43 Troubsko - Bosonohy - 

Bystrc - Kníničky - Kuřim a doplněný o návrh obecných připomínek k návrhu AZÚR 

 

a) Rekapitulace pořizování AZÚR, zejména z hlediska vymezení koridoru 

komunikace 43 a nejdůležitějších částí návrhu AZÚR, týkajících se 

komunikace 43 

Jihomoravský kraj (dále jen „JMK“) se od vzniku krajů v roce 2000 potýká s problémy při pořizování 

krajské územně plánovací dokumentace (dále také „ÚPD“), a to zejména páteřních silničních koridorů, 

resp. koncepce rozvoje dopravní infrastruktury kraje. 

Základní problém dopravního plánování v JMK lze shrnout tak, že jsou známy pouze dvě základní 

celokrajské koncepce páteřní silniční infrastruktury. Tyto dvě koncepce se zásadně liší tím, jak je 

přes území JMK vedena tranzitní doprava, a v důsledku toho jaké jsou dopady tranzitní dopravy na 

znečištění ovzduší a veřejné zdraví desetitisíců občanů.  

Jedná se o:  

1. koncepci koncentrující tranzitní dopravu do centra kraje, tedy do Brna a brněnské 

aglomerace - tzv. koncepce „Oficiální“, dlouhodobě prosazovaná JMK 

2. koncepci odvádějící tranzitní dopravu mimo centrum kraje, tedy mimo Brno a brněnskou 

aglomeraci - tzv. koncepce „Alternativní“, podložená řadou autorizovaných studií, zejména 

Ing. M. Strnad (2012).  

Tyto dvě koncepce lze graficky porovnat na následujícím schématu: 
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Do konce roku 2009 byly na území JMK platné územní plány velkých územních celků (dále „ÚP VÚC“), 

vydané přede dnem 1. 7. 1992. Pro oblast od Židlochovic přes oblast Brna až k severní hranici kraje 

platil ÚP VÚC brněnské sídlení regionální aglomerace (dále „ÚP VÚC BSRA“), vydaný v roce 1985, který 

koridor komunikace 43 závazně nevymezoval. Předpokládal pouze prověření opodstatněnosti vedení 

koridoru.  

V usnesení vlády č. 741/1999 byl stanoven úkol „o vedení koridoru R 43 Brno - Svitavy definitivně 

rozhodnout až po schválení územního plánu velkého územního celku Brněnské aglomerace“. 

Pořizování této ÚPD bylo zahájeno v době platnosti ÚP VÚC BSRA, avšak po vzniku krajů zůstal tento 

ÚP VÚC nedokončen. 

Koridor komunikace 43 byl ovšem vymezen v územních plánech některých obcí, a to včetně územního 

plánu města Brna schváleného Zastupitelstvem města Brna dne 3. 11. 1994. Územní plán města Brna 

koridor vymezoval v tzv. „Bystrcké variantě“ (viz níže).  

V roce 2005 byla ve studii „Vyhledávací studie trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi 

Troubskem a Kuřimí“ (HBH Projekt spol. s r.o., 2005), objednané JMK v roce 2004, popsána varianta 

vedení koridoru R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí jako plnohodnotného 

obchvatu celého města Brna. 

Dne 20. 7. 2009 byla vládou schválena Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen „PÚR“), v níž byla 

obsažena rychlostní silnice R43 propojující oblast Brna a Svitav/České Třebové, a to jako plánovaná 

součást transevropské silniční sítě (dále jen „TEN-T“). PÚR ale neobsahovala konkrétní trasu koridoru 

pro rychlostní silnici R43, nýbrž pouze její (alternativní) koncové body, přičemž rovněž předpokládala 

další prověření proveditelnosti uvedené komunikace, resp. jejích variant.  

Stav, kdy trasa koridoru komunikace 43 byla předvídána stanovením koncových bodů v PÚR a 

konkrétně vymezena v územních plánech obcí bez specifikace na úrovni kraje, byl v rozporu 

s hierarchickým uspořádáním územního plánování (PÚR – zásady územního rozvoje – územní plány 

obcí). Územní plán města Brna, jakož i územní plány dalších několika obcí, vymezující koridor R43, 

proto byly soudně napadeny a následně v části vymezující koridor R43 zrušeny. Nejvyšší správní soud 

(dále jen „NSS“) konkrétně rozsudkem ze dne 27. 5. 2010, č.j. 9 Ao 1/2010 – 84 zrušil vymezení koridoru 

R43 v územním plánu města Brna a jako jeden z důvodů zrušení uvedl, že koridor této rychlostní silnice 

nebyl závazně vymezen v ÚP VÚC BSRA, resp. v žádné „nadřazené“ územně plánovací dokumentaci. 

Následně NSS rozsudkem ze dne 20. 4. 2011, čj. 6 Ao 1/2011 – 74 zrušil koridor rychlostní silnice R43 

v územním plánu obce Drásov a rozsudkem ze dne 10. 5. 2011, č.j. 6 Ao 2/2011 – 27, v územním plánu 

obce Malhostovice. 
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V rámci vyhledávací studie, zpracované pro Ministerstvo životního prostředí (dále také „MŽP“) Ing. J. 

Kalčíkem (2009), byla vyprojektována tzv. „Optimalizovaná“ varianta rychlostní silnice R43 v úseku od 

dálnice D1 po Černou Horu. Od dálnice D1 po město Kuřim je tato varianta vedena v Boskovické brázdě 

jako obchvat celé brněnské aglomerace, zahrnuje i severní variantu obchvatu města Kuřimi a 

optimalizované obchvaty všech obcí na trase rychlostní silnice R43. Následně přijaté tzv. 2. ZÚR JMK, 

ze dne 22. 9. 2011, ovšem koridor vymezily opět ve variantě Bystrcké.  

Pořizování tzv. 1. ZÚR JMK bylo ukončeno v roce 2009, po rozsudku NSS, kterým byl zrušen Územní 

plán VÚC Břeclavska, neboť návrh 1. ZÚR JMK byl zatížen stejnými právními vadami, jako ÚP VÚC 

Břeclavska (nedostatečné posouzení variant koridoru rychlostní silnice R52).  

V roce 2011 byly vydány 2. ZÚR JMK, které byly řadou subjektů kritizovány zejména pro závažné 

negativní důsledky, které by přinesla realizace v nich obsažené koncepce páteřní silniční infrastruktury. 

Tyto důsledky by spočívaly především v nárůstu dopravní zátěže a s tím spojené imisní zátěže brněnské 

aglomerace a dalších hustě obydlených oblastí kraje. 2. ZÚR JMK byly zrušeny rozsudkem NSS ze 

dne 21. 6. 2012, č.j. 1 Ao 7/2011 – 527, přičemž hlavním důvodem bylo nedostatečné posouzení 

kumulativních a synergických vlivů, v nich obsažených záměrů na životní prostředí, veřejné zdraví a 

trvale udržitelný rozvoj území. Dalším důvodem byla skutečnost, že výběr variant řešení nebyl 

proveden výhradně na základě odborných kritérií, ale (pro R43) pouze politickým rozhodnutím.  

Dne 5. 10. 2016 byly usnesením zastupitelstva JMK č. 2891/16/Z29, přijatým na jeho mimořádném 

zasedání, vydány 3. ZÚR JMK (dále jen „ZÚR“), které nabyly účinnosti dne 3. 11. 2016. V ZÚR zůstal 

nedořešen systém páteřních komunikací, a to zejména pro oblast Brna a cca 50 sousedících obcí a dále 

pak většina koridoru D43 – v úseku od D1 po Černou Horu/Lysice. Z jižního směru zavlékají kapacitní 

komunikace, vymezené v ZÚR – dálnice 52 a JT/D52 (tzv. jižní tangenta) dálkovou tranzitní dopravu do 

brněnské aglomerace i na území samotného města Brna.  

Vzniklá situace je názorně patrná na následujícím obrázku: 

 

 

V odůvodnění ZÚR se formálně zvažují nikoli dvě výše popsané základní dopravní koncepce („Oficiální“ 

a „Alternativní“), ale čtyři tzv. dopravní scénáře označené A, B, C a D a jejich podvarianty. Popsaný hlavní 
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problém, spočívající v zavlékání tranzitní dopravy do Brna a brněnské aglomerace, přitom není v ZÚR 

výslovně řešen. Podstatné je, že ani jeden ze „scénářů“ není výsledným „řešením“, obsaženým ve 

výroku ZÚR.  

V ZÚR jsou dále formou územních rezerv vymezeny dvě základní varianty možného vedení koridoru 

komunikace 43, a to tzv. „bystrcká/německá“ varianta, představující průtah městem Brnem a prakticky 

srostlými obcemi Malhostovice a Drásov (dále jen „Bystrcká varianta“) a tzv. optimalizovaná varianta 

- západní obchvat celého města Brna a všech obcí od dálnice D1 po Boskovice (dále jen 

„Optimalizovaná varianta“). V rámci Bystrcké varianty bylo počítáno s jižním obchvatem Kuřimi, 

v rámci Optimalizované varianty se severním obchvatem Kuřimi. Tyto územní rezervy jsou vyznačeny 

na následujícím výřezu z výkresu ZÚR: 

 

V ZÚR bylo možné identifikovat řadou vad, pro které byly opět soudně napadeny. Krajský soud ovšem 

návrh na zrušení ZÚR rozsudkem ze 20. 12. 2017, č. j. 65 A 3/2017-931, zamítl. Mimo jiné, pokud jde o 

systém a rozsah územních rezerv v ZÚR, soud v rozsudku uvedl, že by za jistých okolností mohl 

představovat důvod pro zrušení ZÚR, podle soudu nejsou ale v tomto případě podmínky pro takový 

závěr splněny. Současně však podle soudu platí, že při aktualizaci ZUR budou muset být koridory 

záměrů, pro které jsou vymezeny územní rezervy a budou se měnit na návrhové koridory, posouzeny 

komplexně se všemi ostatními souvisejícími záměry obsaženými v ZÚR. ZÚR z roku 2016 jsou tak 

nadále v platnosti. 
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V roce 2018 zpracoval tým zastřešený společností Knesl Kynčl architekti s.r.o. dokument „Územní studie 

nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno – 2. etapa“ (dále 

jen „Územní studie“), jejímž výsledkem bylo doporučení Bystrcké varianty. K nedostatkům Územní 

studie viz níže následující části této analýzy. Následující obrázek ukazuje, jakými variantami a 

subvariantami komunikace 43 a obchvatu Kuřimi se Územní studie zabývala: 
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Následně došlo k přípravě návrhu AZÚR, vymezujícího pouze koridor Bystrcké varianty a jižního 

obchvatu Kuřimi a rušícího územní rezervu pro Optimalizovanou variantu a pro severní obchvat 

Kuřimi, a to aniž by výsledky Územní studie byly podrobeny širší diskuzi a aniž by došlo k řádnému 

výběru z obou variant zákonem předvídaným způsobem, tedy formou usnesení zastupitelstva kraje. 

Byla tak narušena logická kontinuita mezi obsahem platných ZÚR JMK, z nichž jasně vyplýval 

předpoklad budoucího výběru mezi Bystrckou a Optimalizovanou variantou, a obsahem návrhu AZÚR. 

Navržený koridor Bystrcké varianty a jižního obchvatu Kuřimi jsou vyznačeny na následujícím výřezu 

z výkresu návrhu AZÚR: 

 

Tímto postupem byla dotčeným orgánům, obcím i veřejnosti odepřena možnost zapojit se do výběru 

varianty předmětné komunikace a vyjádřit se i k jiným zvažovaným variantám dopravního řešení, 

obsaženým v Územní studii. 

V důsledku tohoto postupu došlo dále k tomu, že předmětem procesu SEA, kterému byl následně 

návrh AZÚR JMK podroben, nebyly všechny varianty, obsažené v platných ZÚR JMK a v Územní studii, 

ale pouze varianta Bystrcká. Nebylo tak možné porovnat dopady obou variant na životní prostředí. 

Dne 23. 9. 2019 byl zveřejněn návrh AZÚR. V rámci připomínek uplatněných řadou subjektů byla výše 

popsaná nezákonnost postupu pořizování návrhu AZÚR, jakož i řada dalších vad, namítána. JMK ovšem 

nápravu nezjednalo. Návrh zveřejněný dne 7. 5. 2020 zůstal u Bystrcké varianty, pouze z dříve 

vymezených subvariant Bystrcké varianty vymezil variantu finální. 

K doručení návrhu AZÚR doručovaného veřejnou vyhláškou došlo dne 22. 5. 2020. Veřejné projednání 

je stanoveno na 9. 6. 2020. Námitky a připomínky je možné uplatnit do 16. 6. 2020. 
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Pokud jde o nejdůležitější části návrhu AZÚR, týkající se komunikace 43, lze pro  snazší orientaci 

ve výroku a odůvodnění návrhu  uvést: 

Výrok (závazná část) návrhu AZÚR byla zveřejněna v nepřehledné bodové formě, popisující změny 

oproti platnému znění ZÚR. Součástí sady dokumentů označené jako odůvodnění AZÚR je však i plné 

znění výroku AZÚR, kde jsou změny oproti výroku z roku 2016 označeny barevně. Části textu přidávané 

v AZÚR jsou vloženy červeně, části rušené jsou modré (a přeškrtnuté).  

Je vhodné upozornit na následující: 

 v některých dokumentech není použité číslování stran totožné s pořadím stránky v PDF 

dokumentu – někdy číslování začíná od „1“ na třetí stránce, jinde třeba od stránky 11, atd. 

Čísla stran uváděná níže jsou čísla stránkování vytištěná v dokumentu. 

 pokud jde o označení „I/43“, používá se v platném znění ZÚR pro stávající silnici I. třídy č. 

I/43 z Brna-Králova pole na Svitavy. V návrhu AZÚR je to nově vymezovaná „komunikace 

43“, která byla v minulosti označována jako D43 (v platném znění ZÚR) a ještě dříve jako 

„R43“. „Historická“ silnice I/43 je v návrhu AZÚR označována jako I/43h. 

Níže je přehled částí plného znění návrhu výroku AZÚR, které  jsou  relevantní ve vztahu k vymezení 

„komunikace 43“: 

 Kapitola „plochy a koridory“  od str. 23.  

 Zcela nová část na str. 25 – 27, tj. vymezení záměru DS40 a DS41 - „Hitlerovy dálnice“ 

jako silnice I/43 (tedy již ne jako dálnice). 

 Další nová část na str. 44 -  45, tj. vymezení záměru DS46 – úsek I/43h Česká – Lipůvka, 

úprava s odstraněním bodových závad 

 Nová část na str. 48 -  49, tj. vymezení záměru DS46 – „Jižní obchvat Kuřimi“ jako 

silnice I. třídy …  

 Vypouštěné územní rezervy pro „komunikaci 43“ - viz str. 134  -136, pro jižní obchvat 

Kuřimi viz str. 143 – 144, pro zkapacitnění I/43 Česká – Lipůvka viz str. 143 – 144, 

vypuštění samostatného severního obchvatu Kuřimi RDS36 v rámci textu na str. 150-

151. 

Odůvodnění návrhu AZÚR, což je hlavní text vysvětlující, co a proč je do AZÚR zahrnuto má následující 

základní strukturu: 

 Postup pořizování AZÚR je rekapitulován na str. 3 – 4.  

 Vyhodnocení, jak bylo splněno „zadání AZÚR“ (obsažené v tzv. „Zprávě o uplatňování 

ZÚR“ pro období 2016 – 2018) je na str. 7 – 37. Uvádí se zde důvody, proč a co    AZÚR 

mění oproti platnému znění ZÚR. 

 Na str. 37 – 75 je velmi stručné shrnutí vyhodnoceni vlivů na životní prostředí „SEA“, 

stanovisko SEA a doložení jako  bylo respektováno. 

Od str. 77 je hlavní část odůvodnění AZÚR. Zásadní členění jeho částí k silniční 

infrastruktuře: 

 Str. 77 – 82 – Obecné aspekty 

 Str. 82 – 95 – Koncepce dopravy, včetně části textu ze ZÚR 2016 pro pochopení 

souvislostí 
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 Str. 97 – 124 – Souhrn krajské územní studie pro dopravu 

 Str. 125 - 135 - Koncepce rozvoje dopravy v AZÚR a variantní řešení v AZÚR 

 Str. 136 – 137 – Vazba územní studie a AZÚR 

 Str. 137 - 165 - Konkrétní změny dle AZÚR a jejich odůvodnění (s odkazy na číslované 

články v závazné části ZÚR a AZÚR) 

 

 Níže je přehled úseků textu Odůvodnění AZˇUR specificky týkajících se nově 

vymezované „komunikace 43“, obchvatu Kuřimi a změn na I/43 Česká - Lipůvka: 

Str. 138 – 139 - Úvod a variantní řešení  

 Str. 139  - Úsek I/43 Lysice – severní hranice JMK 

 Str. 140 – 144 - Úseky D1 – Kuřim a Kuřim – Lysice 

 Str. 152 – Silnice I/43h Česká – Lipůvka 

 Str. 154 – 155 – Jižní obchvat Kuřimi 

Územním rezervám pro silniční dopravu je věnována str. 182  - 200 odůvodnění. Níže je přehled úseků 

textu, které se specificky týkají rušení územních rezerv pro „komunikaci 43“, severního a jižního 

obchvatu Kuřimi a změn týkajících se silnice  I/43 Česká - Lipůvka:  

 Str. 183 - Úsek D1 – Kuřim 

 Str. 184 - Úsek Kuřim – Lysice 

 Str. 188 – 189 - Kuřim – jižní obchvat  

 Str. 189 – 190 – Zkapacitnění silnice I/43h Česká – Lipůvka 

 Str. 199 - RDS36 Kuřim, severní obchvat (nekategorizovaná) 

 

Pro orientaci v AZÚR je vhodné si napřed prohlédnout grafickou přílohu I2 Návrhu.  

 Tzv. návrhový koridor „43“ je zde zakreslen červeně a „zakódován“ jako záměr 

„Dopravní Stavba 40“ – tj. DS40 (úsek od D1 po Kuřim) a DS41 od Kuřimi po Lysice.  Jižní 

obchvat Kuřimi je kódován jako DS45.  

 Výkres je „zaplaven“ nevybarvenými pásy s křížky – to jsou „RSD“ – neboli „územní  

Rezervy pro Dopravní Stavby“. Tyto územní rezervy  jsou vymezeny v platných ZUR z roku 

2016. AZÚR rušená územní rezerva pro „Optimalizovanou variantu D43“ je tvořena 

rušenými RSD01-C (od dálnice D1 po Kuřim) a RDS34B (od Kuřimi po Lysice). 

 Tzv. „zkapacitnění“ současné I/43 v úseku Česká – Lipůvka, územní rezerva RDS13, je 

rušeno a nahrazeno jiným záměrem DS43, a to pouze jako „úprava s odstraněním 

bodových závad“, o zkapacitnění na čtyřpruh se nic neuvádí, takže zřejmě má zůstat 

jako dvoupruh.  

 Je bez náhrady vypuštěna územní rezerva RDS36 pro samostatný severní obchvat 

Kuřimi. 

  „DS43“ je nově použité označení v procesu pořizování AZÚR. Není to kódové označení 

pro „43“, ale pro Jihozápadní tangentu (v ZÚR 2016 původně vedena jako územní 

rezerva RDS08). DS43 byla při „výběru variant“ odmítnuta, takže se nevyskytuje ve 

výsledném návrhu. 
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Z Výroku AZÚR je vhodné specificky uvést text ze str. 25 – 27: 
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Specificky pro MČ Kníničky lze upozornit na MÚK Rozdrojovice, což je mimoúrovňová křižovatka 

v těsném kontaktu s územím MČ Kníničky: 

 

 

Specificky pro MČ Bystrc: 

 

 

Specificky pro MČ Bosonohy: 
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JMK v úkolech pro územní plánování, tj. v úkolech pro pořizování návazných územních plánů obcí, 

uvádí požadavky, které by z velké části měl vyřešit sám v rámci AZÚR. Např.  

 

nebo 

  

Formulace o „nadstandardních“ ochranných opatřeních jsou z hlediska vynutitelnosti velmi 

problematická.  

Kraj sám v AZÚR  nevymezuje žádné tunely, což se jeví jako rozpor.  

Kraj požadavek na tunely pouze přenáší na město Brno, obec Troubsko a další obce podobně dotčené 

(Kuřim, Malhostovice a Drásov). Tento postup se jeví jako nepřípustný. Nelze nijak garantovat, že tunely 

avizované jako úkoly pro návazné územně plánovací dokumentace budou v těchto dokumentech 

schváleny.  

To, že tunely nejsou v hlavním výkrese AZÚR zakresleny dokazují následující výřezy: 

 

Pro Kníničky: 
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Červený pás je tzv. návrhový koridor, fialové kolečko s bílým křížkem je symbol mimoúrovňové 

křižovatky (MÚK), kde není prokresleno napojení na dvě krajské silnice (do Rozdrojovic a Jinačovic, 

které se dané oblasti potkávají. Hnědé čárkované čáry s černými křížky jsou okraje územní rezervy, 

která zde byla schválena v ZÚR z roku 2016 a která je nyní v AZÚR rušena / nahrazována „červeným“ 

návrhovým koridorem silnice I/43.   

Fialová čára je hranice správního území Brna a Rozdrojovic, 

Plocha pro MÚK by měla podle textové části AZÚR být 

 

… tedy kruh o průměru 700 m. 

Pro hrubou představu o jak velkou plochu pro MÚK  se jedná, ukazuje následující skica: 
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Lze to znázornit i v leteckém pohledu a ve větším detailu: 
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Pro Bystrc: 

 

 

Pro úsek Žebětín - Bosonohy a Troubsko: 
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Zákres „skrumáže“ v prostoru Bosonoh je zcela neinterpretovatelný.  Přitom zpracovatel AZÚR zjevně 

měl každým detailem něco na mysli. Jako popis MÚK I/43 x D1 přitom ani textová část nic jasného 

nepřináší: 

 

 

 

Není zřejmé, co reprezentuje samostatný obdélník u symbolu „DS10“. 

Je však zřejmé, že „noha“ na východním konci Troubska představuje novou silnici spojující obchvat 

Bosonoh se silnicí Ostopovice – Střelice.   

Je sporné, jak tuto situaci hodnotit. Územně plánovací dokumentace má být jednoznačná a 

srozumitelná. To zde jistě není. 

Z tzv. koordinačního výkresu (detailní výkres B2), což není součást závazné části (výroku) AZÚR, ale 

součást odůvodnění  AZÚR je vidět, že v AZÚR je MÚK Troubsko (z podstatné části na správním území 

Bosonoh) posunuta svým „symbolem“ viditelně západním směrem. 

 

Nezdá se zde být jakékoliv odvětvení v prostoru nad Veselkou. 
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Níže je reprodukován text ze str. 140 – 144 textové části AZÚR: 
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Na výše reprodukované str. 143 je uveden závěr z hodnocení vlivu na životní prostředí (Vyhodnocení 

SEA). To je však jen odkaz na hodnocení ze ZÚR 2016 (pro úseky DS02 a DS03 severně od Lysic). V ZÚR 

2016 byly úsek D43 od D1 po Lysice vymezeny pouze jako územní rezervy, a tedy nebyly posuzovány 

z hlediska svých vlivů v procesu SEA.   

Je zde jasně dokládána vazba na Územní studii pro AZÚR, která je, jak bylo výše uvedeno, velmi 

problematická. Expertní posouzení hlukové a rozptylové studie (pořízené v rámci předmětné Územní 

studie) jasně uzavírají, že tato vyhodnocení hlučnosti a znečištění ovzduší jsou zásadním způsobem 

vadná.  
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Na str. 136 – 137 je dokumentována vazba Územní studie, Zprávy o uplatňování ZÚR za období 2016-

2018 (tj. „Zadání“ AZÚR) a návrhu AZÚR: 
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K Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA): 

Níže je souhrn obsahu Vyhodnocení SEA s některými významnými citacemi: 

Obsahuje dvě základní části – část A (vyhodnocení SEA) a část B (vyhodnocení NATURA 2000) a pak 

stručné části C – F k posouzení na udržitelný rozvoj 

Vyhodnocení SEA neobsahuje hodnocení Optimalizované varianty, pouze 3 variant v trase 

Bystrcké/Německé  

Je třeba upozornit i na to, že na internetových stránkách JMK je zveřejněn i neplatný dokument - NÁVRH 

stanoviska SEA. Jediným platným dokumentem je pouze Stanovisko SEA vydané MŽP v roce 2020. 

 

Současný stav životního prostředí je popsán od str. 41 Vyhodnocení SEA 

Str. 41 – 61 – kap. A.3.1 Ovzduší – pouze však stávající stav 

Str. 61 – „Předpoklady dalšího vývoje bez provedení koncepce ZÚR JMK“  

Str. 62 – 72 – kap. A.3.2 Obyvatelstvo 

Str. 72 – 98 – kap. A.3.3 Lidské zdraví 

Str. 93 „Hluková zátěž obyvatelstva“ – pouze však stávající stav 

str. 93 – 97 „Dopravní nehodovost“ 

str. 97 – 98 „Předpoklady dalšího vývoje pokud by nebyly uplatněny A1 ZÚR JMK“ 

 

Od str. 135 kapitola A.4 Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním 

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje významně ovlivněny 

Str. 135 – 136 - Ovzduší a klima 

Str. 136 – 137 – Obyvatelstvo – lidské zdraví  

Str. 137 – CITACE:  

„V rámci hodnocení jednotlivých záměrů jsou pak příslušné determinanty zařazeny takto: 

o Vliv na znečištění ovzduší je primárně hodnocen přímo v kategorii vlivů Ovzduší, neboť tyto vliv jsou 

v souladu s legislativou hodnoceny samostatně. Sekundárně se pak promítají do kategorie 

Obyvatelstvo, a to s ohledem na obtěžování obyvatel prašností (viz níže). V kapitole Lidské zdraví 

však již opětovně uváděny nejsou – jednalo by se o pouze o zopakování totožného popisu a opatření 

jako v kategorii Ovzduší. 

o Vlivy hluku a dopravní bezpečnosti jsou hodnoceny v kategorii vlivů Lidské zdraví, kdy je posuzováno 

přímé, prokazatelné a v případě potřeby i kvantifikovatelné působení hluku na zdravotní stav 

jedince. Kvantifikace vlivů ovšem není na úrovni SEA prováděna, nicméně při podrobnějším 

hodnocení jednotlivých záměrů se k ní standardně přistupuje a předpokládané možné vlivy 

hodnoceny jsou. Sekundárně se pak promítají do kategorie Obyvatelstvo, a to s ohledem na 

obtěžování obyvatel hlukem a celkové vnímání pohody bydlení (viz níže).“ 
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Str. 138 – CITACE: 

o „Naplňováním koncepce A1 ZÚR JMK bude kvalita ovzduší a hluková zátěž obyvatelstva ovlivněna 

především v důsledku využití vymezených ploch a koridorů pro silniční dopravu. Obecně je možné 

konstatovat, že v naprosté většině se jedná koridory vymezené pro záměry, jejichž cílem je odvést 

automobilovou dopravu z obytných oblastí, a které tedy přispějí ke snížení zátěže v jednotlivých 

sídlech. Současně však u silničních staveb existuje i riziko nárůstu imisní a hlukové zátěže 

obyvatelstva v důsledku umístění nového zdroje v dosud nezatížených lokalitách, snížení pohody 

bydlení vlivem přítomnosti nové stavby, zhoršení bezpečnosti vlivem nárůstu objemu dopravy na 

navazujících komunikacích apod. Pro každý záměr jsou proto důsledně definovány podmínky, za 

nichž může být realizován – protihluková opatření (vč. nadstandardních technických řešení typu 

podpovrchového vedení), opatření ke snížení imisní zátěže a vizuálního odstínění staveb (zejm. 

vegetační bariéry), případně kompenzační opatření ke snížení imisní zátěže v okolní zástavbě, 

dopravně-bezpečností opatření, požadavky na zajištění průchodnosti území atd.“  

 

Od str. 141 kapitola A.5 Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být 

uplatněním Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje významně ovlivněny, 

zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti 

Str. 141 – 142 - Ovzduší a klima 

Str. 142 – 145 – Obyvatelstvo – lidské zdraví  

 

Od str. 150 bez nadpisu odkaz na 4. aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území JMK. 

 

Od str. 155 kapitola A.6 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant 

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, včetně vlivů sekundárních, 

synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, 

kladných a záporných … a specificky kap. 6.2 

Str. 159 – 131 - Ovzduší a klima, na str. 159 – 160 blok textu „Dopravní infrastruktura“ 

Str. 162 – 172 – Obyvatelstvo – lidské zdraví, na str. 163 – 168, 169- 170, 172 -174, 176, 177, 179, 180, 

183, 184 jsou bloky textu „Dopravní infrastruktura – silniční“ 

Str. 171- 172 – CITACE: 

„Souhrnně pak lze posoudit vlivy A1 ZÚR JMK na obyvatelstvo a lidské zdraví na základě naplnění podmínek 

uvedených v úvodu této kapitoly: 

o A1 ZÚR JMK vytvářejí podmínky pro ochranu zdraví obyvatel – platí. A1 ZÚR JMK zde přímo 

navazuje na závěry vyhodnocení vlivů na lidské zdraví pro ZÚR JMK, kde bylo k této podmínce 

uvedeno: „Pro zajištění ochrany zdraví obyvatel kraje je nutná dostavba celého komplexu 

zásadních dopravních staveb, včetně staveb v ZÚR JMK vymezených jako územní rezerva. 

o Realizace některých záměrů obsažených v ZÚR JMK, zejména úseku dálnice D43 bez odpovídající 

návaznosti jižním směrem k dálnici D1 (Lysice – D1), vytváří riziko zhoršení imisní situace na 

území krajského města. Zásadním požadavkem v rámci navržených opatření je proto urychlené 

prověření a komplexní dořešení této problematiky v územní studii, kterou ukládají ZÚR JMK 

(„Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovému území metropolitní rozvojové 

oblasti OB3 Brno“) a následné zapracování výsledků této studie do návrhu aktualizace ZÚR JMK.“ 
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A1 ZÚR JMK směřuje k naplnění této podmínky, odstranění nedostatků platných ZÚR JMK a k 

vytvoření podmínek pro ochranu zdraví obyvatel. Realizace záměrů A1 ZÚR JMK nebude mít 

poškozující vliv na zdraví obyvatel – platí u všech záměrů, ovšem pouze za předpokladu realizace 

opatření ke snížení jejich vlivů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví (resp. hlukovou zátěž a dopravní 

bezpečnost) a obyvatele. V některých případech bude nutno přistoupit ke značně 

nadstandardním technickým řešením (vč. podpovrchových vedení silničních komunikací), 

nicméně u všech záměrů platí, že jsou technicky realizovatelné tak, aby neměly poškozující vliv 

na zdraví obyvatel. Tento závěr platí i při zohlednění kumulativních a synergických účinků s 

dalšími záměry v území. Výraznější výhrada se váže pouze k záměru DS10, který je sice rovněž 

realizovatelný (za podmínky zásadních opatření). Nicméně není pro danou lokalitu nezbytnou 

stavbou. 

o A1 ZÚR JMK ve svém důsledku přispějí ke zlepšení veřejného zdraví – platí, a to opět pro 1AZÚR 

jako celek a převážně i pro jednotlivé záměry. Naprostá většina záměrů přispívá ke zlepšení 

stavu výše uvedených determinantů zdraví, a to často velmi výrazně. Za předpokladu realizace 

navržených opatření u nich tyto přínosy zřetelně převládají nad negativními dopady v místě 

realizace. Některé záměry (technická infrastruktura, 3 odpočívky) nemají dlouhodobý vliv na 

veřejné zdraví, u jednoho záměru (DS10 - viz výše) byl identifikován pouze negativní vliv bez 

souběžného vlivu pozitivního.“ 

 

Str. 187 – 198  - kap. A.6.3 Hodnocení synergických a kumulativních vlivů 

Z toho na: 

str. 189 – 190 Blok textu s nadpisem „Dopravní infrastruktura“ 

str. 191 – 192 „Celkové vyhodnocení synergických a kumulativních vlivů na území Jihomoravského 

kraje“ 

str. 193 –196 vymezení opatření k D43 a jižnímu obchvatu Kuřimi 

str. 196 – 197 – „Shrnutí hodnocení kumulativních a synergických vlivů“ 

str. 197- 198 – „Komentář k výsledkům hodnocení kumulativních a synergických vlivů dle platných ZÚR 

JMK“ 

Str. 199 – 200 Shrnutí (ke kap. 6) 

Str. 200 – 215 Kap. A.7 „Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů 

podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod 

vyhodnocení včetně jejich omezení“ 

 Z toho na: 

 Od Str. 200 – Metodický postup 

 Od str. 204 – vyhodnocení variant řešení  

Str. 209 - 201 – CITACE: 

„Závěr 

V rámci provedeného porovnání vlivů na životní prostředí a lidské zdraví vykazují sledované varianty 

poměrně malé rozdíly (rozdíl mezi nejlépe a nejhůře hodnocenou variantou je na úrovni 2,6 %). Na 

základě provedeného hodnocení je jako varianta s menšími negativními vlivy ve vztahu ke 

sledovaným složkám životního prostředí hodnocena varianta I/1, těsně za ní varianta I/3 a s malým 
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odstupem varianta I/2. Zpracovatelé SEA doporučují při konečném výběru zohlednit vedle 

environmentálních kritérií také kritéria dopravně-inženýrská a technickoekonomická.“ 

Str. 218 – 218 Kap. A.8 „Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci 

všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní 

prostředí“ 

Str. 216  – CITACE: 

„Koncepční opatření 

Dálnice D43/Silnice I/43 Troubsko (D1) – Lysice je navržena ve 3 variantách. 

o Z hlediska vlivů na životní prostředí a lidské zdraví jsou varianty rovnocenné. Všechny varianty 

lze z hlediska vlivů na životní prostředí doporučit k převzetí do A1 ZÚR JMK.“ 

Str. 217  – CITACE: 

„Specifická 

o Projektová opatření k předcházení, snížení a kompenzaci negativních vlivů specifická pro každou 

hodnocenou plochu a koridor jsou uvedena v přílohové části dokumentace SEA (příloha č. 2).“ 

 

Str. 221 – 231 Kap. A.11 „Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech 

z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí 

 

Str. 223 – 224 -  Specificky pro 43 

Str. 225 - specificky pro jižní obchvat Kuřimi a Kuřim - Česká 

 

Str. 231 – 237 Kap. A.12 „Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 

 

K vyhodnocení SEA patří celkem 10 příloh, a to včetně metodického vysvětlení, porovnání variant a 

hodnotících tabulek (avšak jen pro varianty v trase Bystrcké/Německé) 

Hlavním nedostatkem vyhodnocení SEA je nedostatečné posouzení kumulativních a synergických vlivů 

jednotlivých záměrů, tvořících součást předkládaného dopravního řešení, a to zejména v kontextu vlivů 

záměrů, které jsou již závazně vymezeny v platném znění ZÚR. To v plném rozsahu dopadá rovněž, 

resp. především, na záměry „komunikace 43¨“ a jižní obchvat Kuřimi. Dalším zásadním nedostatkem 

je apriorní předpoklad, že ke klíčovým navrženým dopravním záměrům bude vždy možné vybudovat 

„nadstandardní“ opatření, aniž by tato opatření byla dostatečně konkretizována a byla ověřena jejich 

realizovatelnost.  
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b) Základní důvody nesprávnosti návrhu AZÚR  

 
1. Nezákonnost výběru varianty komunikace 43 pro návrh AZÚR 

Podle § 38 odst. 2 stavebního zákona, pokud návrh zásad územního rozvoje obsahuje varianty řešení, 

navrhne krajský úřad na základě vyhodnocení výsledků projednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území zastupitelstvu kraje ke schválení výběr nejvhodnější varianty. O výběru varianty tak musí 

být vždy rozhodnuto zastupitelstvem kraje, a to v návaznosti na řádné projednání a vyhodnocení 

variant a jejich vlivů na udržitelný rozvoj území. V návrhu AZÚR JMK je vymezena pouze Bystrcká 

varianta komunikace 43, ačkoliv platné ZÚR vymezují územní rezervy pro Bystrckou i Optimalizovanou 

variantu. Tím byla porušena logická kontinuita mezi obsahem platných ZÚR JMK a obsahem návrhu 

AZÚR. Výběr varianty komunikace 43 pro návrh AZÚR proto proběhl v rozporu se zákonem. 

 

2. Vady územní studie 

Územní studie vykazuje zásadní vady, a to zejména s ohledem na rozptylovou a akustickou studie, jak 

byly popsány v odborných posouzeních těchto studií RNDr. Alicí Dvorskou, Ph.D. (rozptylová studie) a 

Ing. Karel Šnajdrem (hlukové studie). Pro tyto vady Územní studie nemohla být řádným podkladem 

zpracování návrhu AZÚR JMK. Přesto z ní návrh nekriticky vychází a její závěry zcela přejímá, což vede 

i k vadnosti návrhu AZÚR JMK. 

 

3. Nedodržení požadavků MŽP 

MŽP v rámci Vyhodnocení požadavků a připomínek uplatněných při projednání návrhu Zprávy o 

uplatňování ZÚR v období 10/2016-12/2018 vzneslo mimo jiné požadavky na prověření aktuálnosti 

územních rezerv, jejichž řešení je navrhováno v několika variantách, náležité vyhodnocení a porovnání 

variant ploch a koridorů, vyhodnocení všech případných variant dopravních koridorů, přičemž při 

umísťování koridorů dopravních staveb MŽP požadovalo zohlednit stávající úroveň znečistění dané 

lokality vzhledem k dodržování imisních limitů. Tyto požadavky nebyly naplněny. 

 

4. Nedostatky procesu SEA 

Proces SEA byl významně ovlivněn tím, že jeho předmětem nebyly všechny možné varianty dopravního 

řešení, ale pouze varianta „předvybraná“ Územní studií, jakož i vadami Územní studie, jejíž závěry 

hodnocení SEA přebírá. Stěžejním nedostatkem je nedostatečné posouzení kumulativních a 

synergických vlivů a výstavba závěrů na předpokladu realizace opatření, která se následně mohou 

ukázat jako nerealizovatelná. 

 

5. Vady stanovisek KHS a MŽP 

K návrhu AZÚR byla vydána stanoviska KHS a MŽP, která výše uvedené vady nezohledňují a jsou proto  

rovněž nesprávná. 

 

6. Nevhodnost výběru Bystrcké varianty komunikace 43 

Bystrcká varianta zavléká dopravu do oblasti, ve které jsou dlouhodobě překračovány veřejnoprávní 

hygienické limity hlučnosti a znečištění ovzduší, a je spojena s celou řadou úskalí a neřešených 

konfliktů v území, která nakonec mohou vést k nemožnosti ji realizovat. Optimalizovaná varianta nabízí 
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plnohodnotný obchvat všech sídelních útvarů po trase silnice a vhodnou alternativu, jak se všem 

problémům spojeným s Bystrckou variantou vyhnout. Přesto byl koridor pro Optimalizovanou 

variantu nedůvodně opomenut a v návrhu AZÚR byl vymezen koridor komunikace 43 pouze v Bystrcké 

variantě, která, pokud vůbec bude možné ji realizovat, povede k neúměrné zátěži území a bude i 

nepoměrně finančně náročná. 

 

7. Nevhodné řešení obchvatu Kuřimi 

Návrh AZÚR bez řádného výběru vymezuje rovněž jižní obchvat Kuřimi, který povede k další zátěži 

dotčeného území a není schopen zachytit veškerou transitní dopravu, a naopak ruší územní rezervu 

pro severní obchvat, ač tato trasa obchvatu by byla způsobilá podstatně ulehčit zátěži v území. 

 

8. Rozpor s cíli a úkoly územního plánování 

Návrh je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, když nepřispívá k vytváření předpokladů pro 

udržitelný rozvoj území, ale naopak povede k dalšímu protiprávnímu zvyšování již tak nadlimitní 

zátěže, s ohledem na nedoložení skutečné realizovatelnosti Bystrcké varianty nevytváří podmínky pro 

výstavbu, nepředstavuje komplexní řešení dopravní koncepce a v rozporu s požadavkem na 

hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů navrhuje řešení, které si vyžádá neúměrné 

finanční náklady. 

 

9. Rozpor se zákonem o pozemních komunikacích 

Návrh AZÚR vymezuje komunikaci 43 jako silnici I. třídy, ačkoli dle příslušných právních předpisů by se 

mělo jednat o dálnici II. třídy. 

 

10. Porušení participačních práv 

Poskytnutím pouze minimální zákonných lhůt k seznámení se s návrhem AZÚR a přípravě námitek či 

připomínek, ač jsou podklady návrhu mimořádně rozsáhlé a navíc dochází k paralelnímu projednávání 

územního plánu města Brna, a to navíc v době pandemie, jsou vytvářeny neúměrné nároky na 

veřejnost a není jí tak dám dostatek prostoru pro efektivní účast na pořizování. 

Diskutabilní je i vedení veřejného projednání formou vzdáleného přístupu, kterým dochází k vytváření 

sociální a generační nerovnosti v možnosti účasti na projednání. 
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c) Návrh připomínek Městské části Brno – Bosonohy k návrhu AZÚR  

Městská část Brno – Bosonohy uplatňuje následující připomínky k návrhu aktualizace č. 1 Zásad 

územního rozvoje Jihomoravského kraje: 

 

Připomínka č. 1.: Nezákonnost postupu pořízení návrhu AZÚR JMK, zejména 
výběru varianty komunikace 43  

 

Vymezení dotčeného území:  

Celé území kraje, zejména území, pro něž byla zpracována „Územní studie nadřazené dálniční a silniční 

sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno – 2. etapa“. 

 

Odůvodnění připomínky: 

Zásady územního rozvoje jsou zásadním strategickým dokumentem kraje, jehož základním smyslem 

je podle § 36 odst. 1 stavebního zákona stanovit zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 

uspořádání území kraje, vymezit plochy nebo koridory nadmístního významu (včetně koridorů 

dopravních staveb) a stanovit požadavky na jejich využití. Postup přijímání zásad územního rozvoje je 

závazně stanoven v § 36 – 42c stavebního zákona, včetně výběru variant řešení.  

Podle § 38 odst. 2 stavebního zákona, pokud návrh zásad územního rozvoje obsahuje varianty řešení, 

navrhne krajský úřad na základě vyhodnocení výsledků projednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území zastupitelstvu kraje ke schválení výběr nejvhodnější varianty. O výběru varianty tak musí 

být vždy rozhodnuto zastupitelstvem kraje, a to a v návaznosti na řádné projednání a vyhodnocení 

výsledků projednání, jakož i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

V zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále „ZÚR JMK“) byly popsány čtyři koncepční 

scénáře rozvoje silniční dopravy. V návaznosti na ně byly formou územních rezerv vymezeny dvě 

základní varianty možného vedení dálnice D43 (dále jen „komunikace 43“), a to tzv. „bystrcká/německá“ 

varianta, představující průtah městem Brnem a prakticky srostlými obcemi Malhostovice a Drásov 

(dále jen „Bystrcká varianta“) a tzv. optimalizovaná varianta - západní obchvat celého města Brna a 

všech obcí od dálnice D1 po Boskovice (dále jen „Optimalizovaná varianta“).  

Pro účely výběru z variant řešení výrok ZÚR JMK v kapitole D. stanovil požadavek zpracovat „Územní 

studii nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“. K tomu 

došlo v roce 2018, kdy tým zastřešený společností Knesl Kynčl architekti s.r.o. zpracoval dokument s 

názvem „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové 

oblasti Brno – 2. etapa“ (dále jen „Územní studie“), jejímž výsledkem bylo doporučení Bystrcké varianty. 

Samotné výsledky Územní studie již ovšem projednávány nebyly, ani nedošlo k zákonem 

předvídanému výběru z variant komunikace 43 na jejich podkladě, tedy formou usnesení 

zastupitelstva kraje. 

Po zpracování Územní studie pořizovatel přímo přistoupil k přípravě návrhu AZÚR JMK, v němž vymezil 

koridor Bystrcké varianty komunikace 43 ve formě silnice 1. třídy I/43 (koridor DS40), a zrušil územní 

rezervu pro Optimalizovanou variantu. Územní studie tak, ač se nejedná o závazný podklad, přímo 

předurčila obsah návrhu AZÚR JMK, bez toho, aby se k výše uvedeným koncepčním variantám 

komunikace 43 mohla vyjádřit veřejnost a dotčené subjekty, a bez toho, aby o těchto 

koncepčních variantách rozhodovalo samotné zastupitelstvo kraje podle § 38 odst. 2 

stavebního zákona. 



Právní analýza návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK 

 

32/58 

Výše uvedeným postupem byla narušena logická kontinuita mezi obsahem platných ZÚR JMK, 

z nichž jasně vyplýval předpoklad budoucího výběru mezi Bystrckou a Optimalizovanou 

variantou, a obsahem návrhu AZÚR JMK. Zastupitelstvo JMK o výběru z variant Bystrcké a 

Optimalizované nikdy nerozhodovalo. Bystrcká varianta byla v návrhu AZÚR JMK, zveřejněném dne 

23. 9. 2019, sice představena ve třech dílčích subvariantách, ze kterých zastupitelstvo kraje na svém 

zasedání dne 27. 2. 2020 vybralo „finální variantu“, zpracovanou do návrhu zveřejněného dne 7. 5. 

2020. Jednalo se ovšem o výběr ze subvariant jedné – Bystrcké - varianty, nikoliv o výběr mezi 

samotnými koncepčními variantami. Optimalizovaná varianta zastupitelstvu kraje nikdy obdobným 

způsobem k výběru předložena nebyla. 

Volbou koridoru komunikace 43 v Bystrcké variantě přímo na podkladě Územní studie a jejím 

navazujícím přímým zapracováním do návrhu AZÚR, který byl teprve poté zveřejněn k námitkám a 

připomínkám, byla dotčeným orgánům, obcím, městským částem a veřejnosti odepřena možnost 

vyjádřit se i k jiným zvažovaným variantám dopravního řešení, obsaženým v Územní studii. V 

„oficiálním“ procesu projednávání návrhu AZÚR JMK jim byla rovnou předložena již „předvybraná“ 

koncepční varianta návrhu dopravního řešení, která byla zpracována na základě Územní studie. Ač se 

tedy při zpracování Územní studie zvažovalo a posuzovalo několik variant dopravního řešení, do 

návrhu AZÚR se na základě výsledku tohoto „kvaziprocesu“ (jehož průběh zákon přímo neupravuje) již 

nedostaly a dotčené subjekty včetně podatele tak nikdy neměly možnost se k nim vyjádřit. 

Výše popisovaná nezákonnost postupu pořízení návrhu AZÚR JMK následně vedla i k dalším zásadním 

vadám procesu projednávání návrhu AZÚR JMK. V důsledku výběru koncepční varianty řešení již 

v rámci Územní studie nebyly ostatní varianty podrobeny dalším procesům a posouzením, včetně 

posouzení vlivů na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj území, a nebylo tak možné ani porovnat 

dopad obou koncepčních variant na životní prostředí a veřejné zdraví. Je přitom namístě upozornit, že 

varianty koridoru komunikace 43 nebyly předmětem posuzování ani při jejich vymezení v podobě 

územních rezerv v ZÚR JMK.  

Zneužití institutu územních rezerv k vyloučení posouzení těchto variant v procesu SEA přitom bylo 

jedním z důvodů podání návrhu na zrušení ZÚR JMK. Krajský soud návrh na zrušení ZÚR rozsudkem 

ze 20. 12. 2017, č. j. 65 A 3/2017-931, zamítl, a to mimo jiné s odůvodněním, že při aktualizaci ZÚR JMK 

budou muset být koridory záměrů, pro které jsou vymezeny územní rezervy a budou se měnit na 

návrhové koridory, posouzeny komplexně se všemi ostatními souvisejícími záměry obsaženými v ZÚR 

JMK. K tomu soud konkrétně v bodě 404 rozsudku uvedl: „Vlivy na životní prostředí (včetně vlivů 

kumulativních a synergických) budou posouzeny u záměru v okamžiku, kdy bude navrhováno přeřazení 

záměru z územní rezervy do koridoru. V případě kumulativních a synergických vlivů se přitom posuzuje 

kumulace a synergie nejen s vlivy plánovaných záměrů, ale také s vlivy stávajících záměrů. Není tudíž 

ve výsledku vůbec možné se v jakékoliv části vyhnout posouzení kumulativních a synergických vlivů. 

Nelze proto přisvědčit tvrzení navrhovatelů, že by mohlo dojít k prosazení dopravní koncepce, aniž by byly 

kumulativní a synergické vlivy posouzeny. Před realizací dojde k tomuto posouzení v úplně stejném 

rozsahu, v jakém by k němu došlo v případě, že by dopravní koncepce v ZÚR JMK byla stanovena 

výlučně formou koridorů. K celostnímu („holistickému“) posouzení všech souvisejících záměrů (tj. 

záměrů vytvářejících kumulativní a synergické vlivy), jak požadují navrhovatelé, musí dojít při každé 

aktualizaci, která bude zakotvovat nový související záměr. Stejně jako v tuto chvíli musí proběhnout 

posouzení kumulativních a synergických vlivů plánovaných záměrů a existujících staveb, bude nutné 

při každé aktualizaci posoudit kumulativní a synergický efekt nově plánovaných záměrů ve spojení s 

již dříve (v ZÚR JMK) naplánovanými záměry a existujícími stavbami. Stanovením územní rezervy se 

proto posouzení vlivů na životní prostředí (včetně posouzení kumulativních a synergických vlivů) v určité části 

pouze odkládá, nedochází k vyhnutí se tomuto posouzení, a bez dalšího nelze proto hovořit ani o obcházení 

zákona.“ (zdůraznění podatel) Ke komplexnímu posouzení se všemi ostatními souvisejícími záměry 
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obsaženými v ZÚR JMK ovšem v důsledku vyloučení Optimalizované varianty již na podkladě Územní 

studie s ohledem na tuto variantu nikdy nedošlo. V rozporu s předpokladem soudu tak, nikdy nedošlo 

k řádnému a úplnému posouzení všech koncepčních variant komunikace 43 jako základního 

předpokladu výběru finální varianty. 

V tomto ohledu je nezbytné upozornit, že i samotné odůvodnění výběru finálního koridoru 

komunikace 43, obsažené v návrhu AZÚR JMK, je zcela nedostatečné. Odůvodnění návrhu AZÚR JMK 

neobsahuje posouzení výstupů Územní studie a jejich porovnání s dalšími podklady, z nějž by 

vycházelo vlastní odůvodnění výběru finální varianty, a to ačkoliv k Územní studii byly v rámci 

připomínek ke Zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 

– 12/2018, jakož i připomínek k návrhu AZÚR JMK, zveřejněnému dne 23. 9. 2019, vzneseny zásadní 

připomínky řady subjektů, opřené o odborné podklady a svědčící o zásadních vadách Územní studie 

(viz podrobněji připomínku č 2.).  

Územní studie měla být pouze jedním z řady podkladových materiálů pro návrh AZÚR JMK, nikoliv 

závazným podkladem, od kterého by se nebylo možné odchýlit. Odůvodnění návrhu AZÚR JMK 

vznesené připomínky a odborné podklady, dokládající vadnosti Územní studie, naprosto nereflektuje 

a závěry Územní studie nekriticky přejímá. V odůvodnění návrhu AZÚR JMK jsou pouze zrekapitulovány 

výsledky Územní studie. K samotnému výběru z variant komunikace 43 se pak v kapitole G., Komplexní 

zdůvodnění přijatého řešení, části G.4.1. Dopravní infrastruktura uvádí pouze následující: „Koncepce 

rozvoje silniční dopravy navržená v rámci A1 ZÚR JMK vychází z výsledků „Územní studie nadřazené 

dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“, tedy pro jádrové území 

OB3 využívá doporučených variant D3, S1 a S10.“ Obdobně se v části řešící návrh „Silnice I/43 Troubsko 

(D1) – Kuřim (DS40)“ (str. 150)  uvádí: „Návrh řešení vychází z výsledků ÚS JMK, kde byly prověřovány 

možnosti řešení trasy komunikace 43.“ K zrušení koridoru Optimalizované varianty (str. 183) se pak 

uvádí: „Územní rezervy byly prověřeny na základě výsledků ÚS JMK a s přihlédnutím k doporučením 

obsaženým ve Zprávě o uplatňování ZÚR JMK byly nahrazeny návrhovým koridorem v bystrcké stopě. Územní 

rezervy RDS01 byly v ZÚR JMK vymezeny z toho důvodu, že na úrovni ZÚR JMK nebylo možné jednoznačně 

rozhodnout o výběru výsledné varianty D43 v úseku Troubsko / Ostrovačice (D1) – Kuřim. Všechny tři varianty, 

tj. „Bystrcká“, „Bítýšská“ a „Optimalizovaná MŽP“ byly tedy vymezeny jako územní rezervy a rozhodnutí o 

výsledné variantě ZÚR JMK podmínily podrobným prověřením, v souladu s § 30 stavebního zákona, 

zpracováním komplexní územní studie v ploše jádrového území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, 

včetně města Brna. V souladu s požadavkem ZÚR JMK byla zpracována ÚS JMK, která porovnala a 

vyhodnotila různé varianty uspořádání dálniční a silniční sítě a doporučila tři nejvýhodnější varianty do 

posouzení v rámci Aktualizace č1 ZÚR JMK (podrobně viz kap. G.4.1., podkapitola Silniční doprava). ÚS JMK 

na základě komplexního porovnání konstatovala, že v úseku D1–Kuřim je výhodnější varianta v bystrcké 

stopě, které v dálniční i silniční podobě vykazuje vysokou dopravní účinnost, na rozdíl od méně atraktivní 

bítýšské stopy, jejíž modelové zatížení odpovídá jen dvoupruhové komunikaci. Přitom koncepčně je do 

kategorie bítýšské stopy zahrnuta také trasa označovaná jako „Optimalizovaná MŽP“, která v tomto úseku 

také prochází údolím kolem Veverské Bítýšky (Boskovickou brázdou). V ÚS JMK bylo zároveň konstatováno, 

že systém s oběma novými trasami „43“ (tj. bystrckou i bítýšskou) není z dopravního hlediska opodstatněný. 

Při porovnání dálniční a silniční podoby komunikace „43“ se jako příznivější jeví silniční uspořádání, které se 

lépe přizpůsobuje potřebám území a umožňuje jeho lepší obsluhu. Na základě výše uvedeného byly v A1 ZÚR 

JMK zrušeny územní rezervy RDS01 a byly vymezeny variantní návrhové koridory v bystrcké stopě pro dálniční 

a silniční variantu komunikace „43“.“  

V odůvodnění tak zcela absentuje jakékoliv vlastní posouzení výběru z obou uvedených koncepčních 

variant, resp. územních rezerv. Dochází k nekritickému převzetí výsledků Územní studie jako v zásadě 

jediného podkladu pro výběr z variant, aniž by byly jakkoliv reflektovány námitky vznášené vůči 

vybrané variantě a postupu jejího výběru. To je mj. s ohledem na zásadní a konstantní odpor 
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dotčených obcí a dotčených subjektů k výběru Bystrcké varianty a na závažnost již dříve uplatněných 

námitek zcela zjevně nedostačující. 

V rozsudku ze dne 18. 9. 2008, č. j. 9 Ao 1/2008 – 34 Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) konstatoval, 

že aby bylo možné následně posoudit, zda se rozhodnutí o vydání opatření obecné povahy, týkající se 

územně plánovací dokumentace „nachází v mantinelech daných zákonnými pravidly územního plánování 

obsaženými zejména ve stavebním zákoně, je nezbytné, aby příslušné správní orgány velice pečlivě zvážily 

všechny v úvahu přicházející varianty řešení území, a to především s ohledem na zajištění harmonického 

rozvoje lokality. Jimi zvolená varianta musí být následně dostatečným a přesvědčivým způsobem 

zdůvodněna, přičemž pouhá citace zákonných ustanovení vztahujících se na řešenou problematiku jistě 

nepostačí, neboť je nanejvýš vhodné a potřebné promítnout preferované řešení na pozadí specifických 

podmínek a vztahů v posuzovaném území.“ Úrovně zdůvodnění požadované citovaným 

rozsudkem odůvodnění návrhu AZÚR JMK zjevně nedosahuje, když se v zásadě omezuje na pouhý 

odkaz na Územní studii a nikterak nereflektuje odborné podklady svědčící o vadách Územní studie. 

K vymezení Bystrcké varianty komunikace 43 v návrhu AZÚR JMK tedy došlo přímo v návaznosti 

na Územní studii, aniž by měly dotčené subjekty možnost se vyjádřit ke všem v této studii 

zvažovaným variantám a aniž by došlo k řádnému a zákonem předvídanému výběru 

z existujících koncepčních variant této komunikace, odpovídajících územním rezervám 

vymezeným v platných ZÚR JMK (tedy usnesením zastupitelstva kraje). To představuje 

nesprávný postup a zásadní porušení procesu pořizování AZÚR JMK. Je nutné, aby odůvodnění 

AZÚR JMK bylo plně transparentní a každá dílčí změna mezi platným zněním ZÚR JMK a zněním 

po schválení AZÚR JMK byla přezkoumatelně odůvodněna, a to přímo v odůvodnění AZÚR JMK 

(nikoliv odkazem na Územní studii). Tento požadavek nebyl z výše uvedených důvodů splněn. 

Za této situace nemůže být naplněn smysl ustanovení § 38 odst. 2 stavebního zákona o výběru 

nejvhodnější varianty řešení zastupitelstvem kraje. Územní studie měla být pouze jedním 

z řady podkladových materiálů pro návrh AZÚR JMK, nikoliv závazným podkladem, od kterého 

by se nebylo možné odchýlit a jehož obsah by měl být přímo a bez dalšího převzat do návrhu.  

Zásadní pochybení postupu pořízení návrhu AZÚR JMK, spočívající zejména ve výběru z variant 

řešení koridoru komunikace 43 již v rámci Územní studie, následně vedlo k zásadním vadám i 

v dalších fázích procesu, zejména nepodrobení všech zvažovaných variant procesu SEA.  

 

Připomínka č. 2.: Vady Územní studie 

 

Vymezení dotčeného území:  

Celé území kraje, zejména území, pro něž byla zpracována „Územní studie nadřazené dálniční a silniční 

sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno – 2. etapa“. 

 

Odůvodnění připomínky: 

Řada subjektů již v rámci připomínek ke Zprávě a k návrhu AZÚR JMK, zveřejněnému dne 23. 9. 2019, 

upozorňovala na zásadní nedostatky Územní studie. Za situace, kdy se tato Územní studie stala 

hlavním podkladem pro návrh AZÚR JMK, který její závěry a navrhované řešení v zásadě zcela přebírá, 

trpí logicky stejnými nedostatky i samotný návrh AZÚR JMK.  

Důsledkem níže popsaných vad Územní studie jsou nedostatky v hodnocení a výběru jednotlivých 

variant, což se následně projevuje i v samotném návrhu AZÚR JMK, který prostřednictvím Zprávy o 
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uplatňování ZÚR JMK převzal závěry Územní studie. Proto nezbývá než napadat vady Územní studie 

v rámci projednávání návrhu AZÚR JMK. 

Nejzávažnější nedostatky Územní studie spočívají především v nedostatcích rozptylové a akustické 

studie, jež tvoří neoddělitelnou součást Územní studie.  

K rozptylové studii bylo zpracováno RNDr. Alicí Dvorskou, Ph.D., „Kritické zhodnocení rozptylové studie 

zpracované pro územní studii nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní 

rozvojové oblasti Brno“ (září, 2019), které bylo již přiloženo v rámci připomínek k návrhu AZÚR JMK 

zveřejněnému dne 23. 9. 2019. Pořizovatel ovšem toto hodnocení vůbec nereflektoval.  RNDr. Dvorská, 

Ph.D. přitom namítá základní nedostatky studie, pro které je studie v zásadě nepoužitelná. Uvádí 

například, že kromě dopravy jako liniového zdroje znečišťování ovzduší byly do výpočtu imisního 

zatížení území pro všechny varianty zahrnuty i ostatní zdroje znečišťování ovzduší, tj. bodové a plošné 

zdroje znečišťování ovzduší, které mohou mít vliv na celkové imisní zatížení oblasti. Podle RNDr. 

Dvorské, Ph.D. je ale vyhodnocení celkového imisního zatížení v ohledu porovnávání vlivu jednotlivých 

variant dopravní infrastruktury na imisní situaci irelevantní a odvádí pozornost od vlastního problému.  

RNDr. Dvorská, Ph.D. dále upozorňuje, že „Patnáct návrhových variant dopravní sítě bylo vyhodnoceno 

pro rok 2035, zatímco emisní bilance např. bodově sledovaných stacionárních zdrojů byla převzatá z 

podkladů pro rok 2016 (str. 14 RS), plošně sledovaných zdrojů z podkladů pro rok 2011 aktualizovaných na 

rok 2016 (str. 15 RS) a bilance sekundárních aerosolů a dálkového transportu reflektuje stav roku 2015 (str. 

18 RS). Navíc emisní bilance vstupující do modelování neobsahují veškeré zdroje (např. otevřené spalování 

biomasy) a někdy byly vypočtené značně zjednodušujícím způsobem (např. emise z rozvojových ploch, viz 

str. 18 RS).“ Dále upozorňuje na absenci uvedení způsobu zohlednění některých podstatných faktorů, 

či zda byly vůbec zohledněny, a to s ohledem na způsob výpočtu emisí z tunelů (výduchy, portály), 

zapracování situací dopravních kongescí a snížené plynulosti provozu, nedostatečné rozlišení kategorií 

automobilů, aj. To vede RNDr. Dvorskou, Ph.D. k závěru, že “popis zpracování emisí z mobilních zdrojů 

vykazuje významné nedostatky a nejasnosti, které nevylučují možnost podcenění emisí.“ Dále je 

upozorňováno na skutečnost, že „popis klimatických vstupů do rozptylového modelování je nedostatečný 

a neumožňuje určit, které větrné růžice byly použité v konkrétních lokalitách.“ Vše výše uvedené vede 

k jednoznačnému závěru, že rozptylovou studii nelze použít jako podklad pro Územní studii a potažmo 

pro AZÚR JMK. 

K obdobným závěrům dospívá i Ing. Karel Šnajdr v „Posouzení akustické části dokumentace Územní studie 

nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 Metropolitní rozvojové oblasti Brno – 2. etapa z 

roku 2018 a jejího „dodatku“ z roku 2019“ (říjen, 2019). Toto posouzení obsahující 53 zdůvodněných 

připomínek, bylo rovněž pořizovateli předloženo spolu s připomínkami k návrhu AZÚR ze září 2019. 

Mezi hlavními výtkami Ing. Šnajdra k hlukové studii je možno uvést absenci popisu ucelené metodiky 

přípravy výpočtových modelů, parametrů výpočtů, postupu stanovení hlukové zátěže území a v něm 

žijících obyvatel a parametrů kritérií použitých v rámci vyhodnocení a porovnání hodnocených 

dopravních variant. Ing Šnajdr rovněž upozorňuje na vypuštění „omezujících faktorů“ v rámci 

jednotlivých hodnocených modelů komunikační sítě, omezení rozsahu výpočtu na 400 metrů od tělesa 

komunikace, v  důsledku čehož nejsou hodnoceny kumulativní účinky více zdrojů za touto vzdáleností 

a dochází k významnému podhodnocení hluku v těchto místech, a dále skutečnost, že není vůbec 

patrné, podle jakých kritérií byla z hodnocených variant dopravních situací vybrána ta podle 

zpracovatelů Územní studie nejvhodnější varianta. S ohledem na výše uvedené Ing. Šnajdr shrnuje, že: 

„Modely hlukových situací jsou zatíženy tolika deklarovanými či zjevnými zjednodušeními a výstupy jejich 

výpočtů jsou zatíženy tolika zjevnými chybami, že se nelze ztotožnit s tvrzením, že Hluková studie přináší 

značně konkrétní pohled. Ve studii použité postupy, a to především při zpracování vypočítaných dat, jsou 

místy v příkrém rozporu jak s použitou výpočtovou metodikou NMPB, tak i s obecně známými doporučeními 

a v případě měření hluku i s normami a právními předpisy.“ Ing. Šnajdr proto dospívá k závěru, že „celé 



Právní analýza návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK 

 

36/58 

posouzení hluku z automobilové dopravy v Jihomoravském kraji bude nutné od základu předělat, a tudíž 

znovu provést výběr preferované dopravní varianty“. 

Vady rozptylové a akustické studie, jakož i další vady v jiných částech Územní studie, vedou i k vadnému 

vyhodnocení variant řešení a tím i k nesprávným závěrům o vhodnosti jednotlivých variant řešení. Je 

proto zjevné, že Územní studie nemohla být dostatečným podkladem pro odpovědný výběr 

variant komunikace 43. Přesto, jak bylo uvedeno výše, byla fakticky podkladem jediným. 

Problematická dále jsou i samotná kritéria stanovená pro hodnocení jednotlivých variant, resp. 

zásadní kritéria pro toto hodnocení v Územní studii chybí. Mezi tato chybějící kritéria patří 

zejména následující požadavky:  

- maximalizace vyvedení tranzitní dopravy z celé brněnské aglomerace a ze všech obcí dotčených 

významnou tranzitní dopravou, 

- ochrana sídel podél hlavních dopravních koridorů (D52, (D)43, D46, D55, S8, D1, D2), 

- doložení nápravy protiprávního stavu překračování limitů 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, a to nejenom s ohledem na současné 

hodnoty zákonných limitů, ale vzhledem k dlouhodobému působení výběru varianty i s ohledem 

na zpřísňování těchto limitů. 

Územní studie namísto sledování výše uvedených kritérií vyzdvihuje variantu vedenou skrze 

hustě osídlená území, ve kterých dlouhodobě dochází k překračování zákonných limitů, a to 

aniž by navrhovala reálná opatření k řešení tohoto stavu a dokládala jejich účinnost. 

Lze rovněž upozornit na metodologické nedostatky, spočívající ve skutečnosti, že Územní studie v 

rámci „Porovnání variant z hlediska dopravně-urbanistického“ používá jako základní pojem termín 

„dopravní účinnost“, aniž by byl tento termín v Územní studii definován. Nelze jej tedy ani nijak 

kvantifikovat a varianty přezkoumatelně porovnat. „Dopravní účinnost“ proto není možné použít pro 

verifikovatelné srovnání hodnocených variant. Tím se ovšem závěry Územní studie stávají zcela 

nepřezkoumatelnými.  

Rovněž i klíčový krok sloužící jako vstupní údaje pro akustickou i rozptylovou studii, tj. dopravní 

modelování, nebylo provedeno dostatečně, neboť bylo provedeno pouze v omezené ploše centrální 

oblasti JMK. Není například zřejmé, jak zde byly určeny intenzity dopravy na hranici této oblasti. 

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, součástí transevropské sítě TEN-T. Komunikace sítě TEN-T  musí být z 

hlediska právní úpravy EU vymezovány pro zajištění plynulé dálkové nákladní i osobní dopravy napříč 

Evropskou unií. Dnešní komunikace včetně silnic a dálnic 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 jen velmi 

omezeně. V predikci intenzit dopravy pro rok 2040 je nutné zohlednit tyto skutečnosti, což se v 

dopravním modelování pro Územní studii nestalo. Dopravní modelování je tedy zatíženo zásadní 

vadou a nemůže sloužit ani jako věrohodný podklad pro rozptylovou a hlukovou studii. 

Nezohlednění a nevyhodnocení širších souvislostí a fungování celého dopravního systému lze hodnotit 

jako další vadu Územní studie, resp. celého procesu pořizování návrhu AZÚR JKM. Rozsah Územní 

studie se omezuje pouze na posouzení jevů v omezené ploše centrální oblasti JMK, nikdy nedošlo 

k analýze a posouzení celé dopravní koncepce Jihomoravského kraje. Není-li taková posouzení 
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obsahem Územní studie, nemůže být dostatečným a tím spíše jediným podkladem, na kterém je návrh 

AZÚR JMK založen. 

V neposlední řadě je pak významná absence prověření realizovatelnosti, jak celé dopravní 

koncepce, tak jednotlivých záměrů – v daném případě zejména variant komunikace 43. Podatel 

je přitom názoru, že Územní studií preferovaná Bystrcká varianta není realizovatelná (blíže viz 

připomínku č. 6). 

V odůvodnění návrhu AZÚR JMK se uvádí, že koncepce rozvoje silniční dopravy vychází z Územní 

studie. Ze všeho výše uvedeného je ovšem zřejmé, že Územní studie vykazuje tolik závažných vad, že 

je vyloučeno, aby byla podkladem návrhu AZÚR JMK, natož podkladem v zásadě jediným a ze strany 

pořizovatele kriticky nezkoumaným. Vady Územní studie jsou proto příčinou vad návrhu AZÚR JMK.  

Je proto nezbytné, aby byla zpracována Územní studie nová, ve které budou výše uvedené 

nedostatky napraveny. Následně musí být zpracován i nový návrh AZÚR JMK, který bude 

transparentně obsahovat všechny doposud zvažované varianty dopravního řešení, aby i k nim 

mohly dotčené orgány, obce č veřejnost uplatňovat v řádném zákonném procesu své 

připomínky a námitky. Z takovýchto variant pak může zastupitelstvo kraje provést výběr 

postupem podle § 38 odst. 2 stavebního zákona 

Návrhy důkazů (pořizovatel má k dispozici): 

- Kritické zhodnocení rozptylové studie zpracované pro územní studii nadřazené dálniční a silniční sítě 

v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno (září, 2019) 

- Posouzení akustické části dokumentace Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém 

území OB3 Metropolitní rozvojové oblasti Brno – 2. etapa z roku 2018 a jejího „dodatku“ z roku 2019 

(říjen, 2019) 

 

Připomínka č. 3.: Nedodržení požadavků MŽP ke Zprávě o uplatňování ZÚR JMK 

 

Vymezení dotčeného území:  

Celé území kraje, zejména území, pro něž byla zpracována „Územní studie nadřazené dálniční a silniční 

sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno – 2. etapa“. 

 

Odůvodnění připomínky: 

V březnu 2019 byla zpracována Zpráva o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 (dále jen 

„Zpráva“). V rámci přípravy Zprávy vzneslo Ministerstvo životního prostředí (dále „MŽP“) vícero 

požadavků na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů AZÚR JMK na životní prostředí. Tyto požadavky, 

shrnuté ve Vyhodnocení požadavků a připomínek uplatněných při projednání návrhu Zprávy o 

uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018, však nebyly při zpracování návrhu AZÚR JMK 

naplněny.  

MŽP na prvním místě uvedlo, že vzhledem ke skutečnosti, že AZÚR JMK může mít významný vliv na 

životní prostředí, je nezbytné provést její posouzení v plném rozsahu dle přílohy stavebního zákona. 

V rámci tohoto požadavku pak žádalo prověřit aktuálnost územních rezerv mj. pro záměry silniční a 

železniční dopravy, jejichž řešení je navrhováno v několika variantách, k čemuž MŽP výslovně uvedlo, 

že se jedná například o varianty vedení dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní 

rozvojové oblasti Brno. 
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Další požadavky MŽP zahrnovaly: 

 požadavek 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; 

 požadavek v případě variantního řešení vyhodnotit všechny dostupné varianty v návrhu 

Aktualizace č. 1 ZÚR JMK z hlediska jejich přípustnosti (přípustné, podmíněně přípustné, 

nepřípustné) se zájmy ochrany přírody; 

 požadavek porovnat varianty a stanovit jejich pořadí z hlediska vlivů na chráněná území a v 

závěru konstatovat nejpřijatelnější variantu; 

 požadavek 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; 

 požadavek s ohledem na možné kumulativní a synergické vlivy, kdy lze očekávat, např. 

kumulace vlivů na ovzduší se stávající silniční infrastrukturou, 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 AZÚR mělo proběhnout také v souvislosti s vlivy, resp. se 

záměry (uvažovanými i se stávajícími) v sousedním Pardubickém, Olomouckém, Zlínském kraji 

a kraji Vysočina.  

V návrhu AZÚR JMK je představen pouze jediný komplexní návrh dopravního řešení, který rovněž 

jediný byl předmětem vyhodnocení SEA. Nebyl tak respektován požadavek MŽP, aby potenciální 

varianty dopravního řešení byly všechny náležitě hodnoceny v procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí. V daném případě byly varianty nezákonně hodnoceny již při zpracování Územní studie. 

Předmětem procesu SEA pak již byla jen varianta jediná – Bystrcká varianta. SEA pak na Územní studii 

již jen odkazuje, čímž fakticky došlo nejen k zásadnímu věcnému pochybení, ale i k obejití zákona a k 

degradaci účelu a smyslu SEA.  V důsledku výše uvedeného nedošlo k naplnění požadavku řádného 

posouzení a vyhodnocení všech variant dopravních koridorů, nýbrž k posouzení varianty jediné (a to 

navíc nikoliv řádnému). Následně pak ani nemohlo dojít k náležitému porovnání dopadů zvažovaných 

variant a odpovědné volbě finální varianty.  

V této souvislosti lze upozornit na rozsudek NSS ze dne 21. 6. 2012,  č.j. 1 Ao 7/2011 – 526 (ve věci 

zrušení ZÚR JMK z roku 2011), ve kterém NSS dovodil, že z právní úpravy „Povinnost zpracovat varianty 

návrhu koncepce (event. návrh koncepce řešící variantně jednotlivé plochy a koridory) a nechat posoudit 

jejich vliv na životní prostředí může být stanovena dotčeným orgánem na úseku posuzování vlivů na životní 

prostředí.“ (bod 131, obdobně srov. rozsudek ze dne 7. 10. 2011, čj. 6 Ao 5/2011 – 43). Z citované 

judikatury (ostatně ani ze směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na 

životní prostředí, viz rozsudek čj. 1 Ao 7/2011 – 526, bod 130) tedy podle NSS neplyne obecná povinnost 

plánovat jednotlivé záměry obsažené v OOP ve variantách, taková povinnost však může být stanovena 

MŽP nebo orgánem kraje a rovněž může vyplynout z obsahu námitek uplatněných během pořizování 

napadeného OOP (viz rozsudek NSS ze dne 31. 3. 2013, čj. 4 Aos 1/2012 – 105, č. 2848/2013 Sb.). V době 

uplatnění požadavků ze strany MŽP již byly varianty koridoru komunikace 43 zpracovány. MŽP 

pak vzneslo jasný požadavek tyto varianty posoudit a porovnat. Pořizovatel AZÚR JMK proto byl 

povinen je předložit k posouzení a následně náležitě porovnat.  
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Požadavky na posouzení variant řešení vyplývají rovněž z čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2001/42/ES, o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (dále jen 

„směrnice SEA“). V české verzi citovaného ustanovení směrnice SEA se uvádí, že pokud je vyžadováno 

posouzení vlivů koncepce (plánu) na životní prostředí, vypracuje se zpráva o vlivech na životní 

prostředí, „ve které se určí, popíšou a posoudí možné významné vlivy na životní prostředí vyplývající z 

provádění plánu nebo programu a rozumná náhradní řešení s přihlédnutím k cílům a zeměpisné oblasti 

působnosti plánu nebo programu. Informace vyžadované za tímto účelem jsou uvedeny v příloze I.“ 

(zdůraznění navrhovatelé“). Termín „rozumná náhradní řešení“ v českém znění citovaného článku však 

zjevně nedopovídá anglické a dalším jazykovým verzím, v nichž jsou použity termíny „reasonable 

alternatives“ (anglicky), vernünftige Alternativen (německy), alternativas razonables  (španělsky), 

primerané alternatívy (slovensky) atd. (všechny jazykové verze směrnice SEA jsou dostupné na 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32001L0042). 

Vedle výše uvedeného nedošlo k splnění ani dalších požadavků MŽP. Vybraná varianta vymezuje 

koridor komunikace 43 v hustě osídlených územích, kde dochází k dlouhodobému překračování 

imisních limitů, aniž by návrh AZÚR JMK navrhoval řešení, která by prokazatelně vedla ke snížení zátěže 

území. Nenaplňuje tedy ani další z požadavků MŽP, a to zohlednit stávající úroveň znečistění dané 

lokality vzhledem k dodržování imisních limitů. 

V neposlední řadě pak není zohledněn ani požadavek na důkladně vyhodnotit potenciální kumulativní 

a synergické vlivy a stanovit případná opatření k předcházení, vyloučení či zmírnění kumulativních a 

synergických vlivů a stanovit případný monitoring (viz podrobněji připomínku č. 6) 

Požadavky uplatněné MŽP při projednání Zprávy proto nebyly naplněny. 

 

Připomínka č. 4.: Nedostatky vyhodnocení SEA 

 

Vymezení dotčeného území:  

Celé území kraje, zejména území, pro něž byla zpracována „Územní studie nadřazené dálniční a silniční 

sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno – 2. etapa“. 

 

Odůvodnění připomínky: 

4.1. Neposouzení všech relevantních variant řešení 

Základním nedostatkem procesu SEA je již výše zmiňovaná skutečnost, že jeho předmětem nebyly 

všechny možné varianty dopravního řešení, zejména koridoru komunikace 43, jakož i řešení obchvatu 

Kuřimi, ale pouze varianta „předvybraná“ Územní studií, tedy Bystrcká varianta. To je v přímém 

rozporu s ustanovením § 10b odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

podle kterého je-li koncepce řešena ve variantách, je nutné posuzování podle tohoto zákona provést 

pro všechny varianty.  

Jak již bylo uváděno výše, varianty komunikace 43 byly v ZÚR JMK vymezeny formou územních rezerv. 

Z tohoto důvodu nedošlo k jejich posouzení v rámci procesu pořizování ZÚR JMK. Dle § 36 odst. 1 

stavebního zákona se totiž stanovené využití územní rezervy z hlediska vlivů na životní prostředí, jakož 

i evropsky významné lokality a ptačí oblasti, neposuzuje. K jejich posouzení ovšem nedošlo ani 

následně, když návrh AZÚR JMK na základě Územní studie přímo vymezil komunikaci 43 v Bystrcké 

variantě a koridor územní rezervy pro Optimalizovanou variantu zrušil. Předmětem posuzování 

v rámci procesu SEA pak již byl jen návrh AZÚR JMK obsahující pouze Bystrckou variantu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32001L0042
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Optimalizovaná varianta byla ještě před zpracováním návrhu AZÚR JMK na základě výsledků Územní 

studie vyloučena a nebyla proto ani předmětem vyhodnocení SEA.  

V důsledku výše uvedeného nedošlo k posouzení všech koncepčních variant rozvoje dopravní 

infrastruktury a jejích jednotlivých částí – koridorů dopravních staveb, jak požaduje § 10b odst. 4 

zákona č. 100/2001 Sb. Následně proto ani nemohlo být provedeno srovnání jejich vlivů a učiněn závěr 

o tom, která z variant je z pohledu ochrany životního prostředí a dodržování veřejnoprávních limitů 

výhodnější. Proces SEA proto v důsledku výběru varianty již na podkladě Územní studie od počátku 

nemohl splnit svůj účel. 

4.2. Nedostatečné vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů – obcházení zákona 

Ve Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na životní prostředí 

(dále jen „Vyhodnocení SEA“) je str. 191 popsán způsob vyhodnocení synergických a kumulativních 

vlivů AZÚR JMK. Konkrétně se uvádí, že „Požadovaná územní studie byla zpracována v únoru 2019 

(zpracovatel knesl kynčl architekti s.r.o). Výsledků územní studie bylo využito jako jednoho z podkladů pro 

stanovení nejvhodnějšího uspořádání nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní 

rozvojové oblasti Brno z hlediska dopravního, urbanistického, socio-ekonomického a z hlediska vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví. Územní studie tak představovala jeden z výchozích podkladů pro A1 ZÚR 

JMK. V rámci územní studie byla zpracovaná hluková a rozptylová studie pro stávající silniční síť a pro 

navrhované koridory dopravních staveb. Tyto studie s určitou mírou pravděpodobnosti na základě 

dostupných údajů stanovily obecnou zátěž hlukem a imisemi v území. Vzhledem k tomu, že hluková a 

rozptylová studie byly zpracovány vždy pro stav zahrnující společné působení všech relevantních zdrojů v 

území (v případě hluku jde o silniční dopravu, v případě ovzduší o všechny zdroje emisí), odrážejí výsledky 

uvedených studií nejpřesněji kumulativní vliv modelovaných zdrojů zátěže daných složek ŽP. Na rozptylovou 

a hlukovou studii navázalo hodnocení zdravotních rizik, které postihlo i společné působení 

uvedených faktorů (a dále dopravní bezpečnosti) na zdraví obyvatel. Výsledky těchto studií tak 

představují komplexní vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů hluku z dopravy a emisí do 

ovzduší v řešeném území.“ 

Je tedy evidentní, že SEA je opět nerozlučně provázána s Územní studií, která je však zcela 

nedostatečná (viz podrobněji připomínku č. 2). Dále je ve Vyhodnocení SEA výslovně uvedeno, že 

výsledky rozptylové a akustické studie, jež tvořily podklad pro Územní studii, představují „komplexní 

vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů hluku z dopravy a emisí do ovzduší v řešeném území“, 

na které pouze v rámci procesu SEA navázalo hodnocení zdravotních rizik. V rámci Vyhodnocení SEA 

tak k vlastnímu posouzení hlukové a imisní zátěže nedošlo, což je samo o sobě závažným nedostatkem 

hodnocení SEA, který ho degraduje na pouhý proces shrnutí výsledků jiných studií. Jak navíc bylo 

uvedeno v připomínce č. 2, rozptylová i akustická studie trpí mnoha zásadními nedostatky, a proto z 

nich nelze vycházet. Bylo-li v rámci SEA navázáno na výsledky rozptylové a akustická studie, musí být 

nutně i závěry vyhodnocení SEA vadné. 

Vyhodnocení SEA tedy proběhlo velmi nestandardním a nezákonným způsobem, když závěry 

SEA odkazují na obsah Územní studie (na rozptylovou a akustickou studii), a to bez řádného 

samostatného vyhodnocení. Rozptylová i akustická studie nadto trpí mnoha zásadními 

nedostatky, pro které z nich nelze vycházet (viz výše).  
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4.3. Nedostatečné hodnocení a neprověření realizovatelnosti navrženého řešení 

Provedené hodnocení vlivů dopravních koridorů je zcela nedostatečné a nepřezkoumatelné. 

Zdůvodnění kvantitativního hodnocení (tj. odhadu významnosti) těchto záměrů obsažených ve výroku 

posuzovaného návrhu AZÚR není buď vůbec obsaženo, nebo je zmatečné či nesprávné.  

Na str. 159 Vyhodnocení SEA, v části A.6.2.1. Vlivy na ovzduší a klima, je určitý popis hodnocení uveden, 

ale není zřejmé, proč jsou například „u ostatních záměrů“ jejich dlouhodobé vlivy odhadované jako 

„mírné až zanedbatelné.“  

U záměrů DS40, tj. Bystrcké varianty komunikace 43, a DS45, tj. jižní obchvat Kuřimi, se uvádí 

potenciálně dlouhodobý pozitivní vliv (+1/+2 až +2), s odůvodněním, že „záměry odvedou část dopravy 

ze stávajících komunikací a tím povedou ke snížení imisní zátěže u významného počtu obyvatel“. Dle 

podatele ale naopak realizací těchto záměrů dojde ke zcela opačnému efektu, a to k ještě 

významnějšímu zavlékání tranzitní dopravy do Brna, než je tomu v současnosti. U těchto záměrů jako 

„záměrů, které sice odvádí část silniční dopravy ze zastavených území, svojí trasou se však významně 

přibližují k obytné zástavbě jiné obce, případně k její jiné části,“  je zároveň uveden potenciálně negativní 

dlouhodobý přímý vliv (-1), což působí v konečném důsledku zmatečně a rozporně.  

Kromě toho i podle Metodického doporučení pro vyhodnocení vlivů PÚR ČR a ZÚR na životní prostředí, 

vydaném ve Věstníku MŽP v únoru 2015, ročník XV, částka 2 (dostupné na 

https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/C55BC62354ABEF72C1257DFD0050C5C1/$file/V%C4%9Bstn%C3

%ADk_02_unor_2015_final.pdf) je jednou ze základních zásad pro vypracování této části vyhodnocení 

právě zdůvodnění kvantitativního hodnocení vlivů jednotlivých záměrů, které však v příslušných 

pasážích Vyhodnocení SEA není obsaženo. 

Mimo to uvedená predikce v hodnocení SEA vychází z předpokladu, že ke klíčovým navrženým 

dopravním záměrům bude nutné vždy vybudovat určitá, často zmiňovaná jako „nadstandardní“, 

opatření, aniž by tato opatření byla dostatečně specifikována a aniž by byla ověřena jejich 

realizovatelnost.  

Ve Vyhodnocení SEA se konkrétně na str. 138 uvádí: „Naplňováním koncepce A1 ZÚR JMK bude kvalita 

ovzduší a hluková zátěž obyvatelstva ovlivněna především v důsledku využití vymezených ploch a koridorů 

pro silniční dopravu. Obecně je možné konstatovat, že v naprosté většině se jedná koridory vymezené pro 

záměry, jejichž cílem je odvést automobilovou dopravu z obytných oblastí, a které tedy přispějí ke snížení 

zátěže v jednotlivých sídlech. Současně však u silničních staveb existuje i riziko nárůstu imisní a hlukové 

zátěže obyvatelstva v důsledku umístění nového zdroje v dosud nezatížených lokalitách, snížení pohody 

bydlení vlivem přítomnosti nové stavby, zhoršení bezpečnosti vlivem nárůstu objemu dopravy na 

navazujících komunikacích apod. Pro každý záměr jsou proto důsledně definovány podmínky, za nichž může 

být realizován – protihluková opatření (vč. nadstandardních technických řešení typu podpovrchového 

vedení), opatření ke snížení imisní zátěže a vizuálního odstínění staveb (zejm. vegetační bariéry), případně 

kompenzační opatření ke snížení imisní zátěže v okolní zástavbě, dopravně-bezpečností opatření, požadavky 

na zajištění průchodnosti území atd.“ Na str. 171 Vyhodnocení SEA se pak uvádí: „Realizace záměrů A1 

ZÚR JMK nebude mít poškozující vliv na zdraví obyvatel – platí u všech záměrů, ovšem pouze za předpokladu 

realizace opatření ke snížení jejich vlivů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví (resp. hlukovou zátěž a dopravní 

bezpečnost) a obyvatele. V některých případech bude nutno přistoupit ke značně nadstandardním 

technickým řešením (vč. podpovrchových vedení silničních komunikací), nicméně u všech záměrů platí, 

že jsou technicky realizovatelné tak, aby neměly poškozující vliv na zdraví obyvatel. Tento závěr platí i při 

zohlednění kumulativních a synergických účinků s dalšími záměry v území.“¨ 

https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/C55BC62354ABEF72C1257DFD0050C5C1/$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_02_unor_2015_final.pdf
https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/C55BC62354ABEF72C1257DFD0050C5C1/$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_02_unor_2015_final.pdf
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Konkrétní záměry, u kterých měla hluková a rozptylová studie prokázat riziko překračování 

hygienických limitů při společném působení modelovaných zdrojů hluku a emisí do ovzduší, a 

v lokalitách, do nichž jsou umisťovány, je možné dosáhnout dodržení hlukových limitů pouze v případě 

realizace „nadstandardních opatření“, jsou uvedeny na str. 191 Vyhodnocení SEA, přičemž jsou mezi 

nimi uvedeny i DS40 a DS45 

Vyhodnocení SEA k avizovaným „značně nadstandardním technickým řešením“ sice souhrnně uvádí, 

že jsou technicky realizovatelná, neuvádí již ovšem jakým způsobem. Platí tedy závěr, že stanovisko 

SEA staví své závěry na předpokladu realizace opatření, která se následně mohou ukázat jako 

nerealizovatelná, resp. jejichž realizovatelnost nebyla žádným způsobem prokázána ani 

zdůvodněna. To ve svém důsledku povede buď k realizaci dané varianty bez těchto opatření a tedy 

k zásadnímu nárůstu zátěže již nyní dlouhodobě a nadlimitně zatíženého území, což je v zcela zjevném 

rozporu se požadavky a cíli územního plánování, nebo k mimořádně zdlouhavé a nákladné realizaci 

ochranných opatření, případně k závěru, že realizace záměru není vůbec možná, což nekoresponduje 

s akutní potřebou řešit stávající zátěž území. 

Proces SEA a jeho výstupy z výše uvedených důvodů vykazují zásadní vady, neboť nedošlo k 

posouzením všech možných variant řešení, vyhodnocení vychází z vadných podkladů, aniž by 

samo obsahovalo náležité posouzení, a své závěry staví na předpokladu opatření, která se 

mohou ukázat jako nerealizovatelná. 

 

Připomínka č. 5.: Vady stanovisek KHS a MŽP 

 

Vymezení dotčeného území:  

Celé území kraje, zejména území, pro něž byla zpracována „Územní studie nadřazené dálniční a silniční 

sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno – 2. etapa“. 

 

Odůvodnění připomínky: 

5.1. Stanovisko KHS 

K návrhu AZÚR JMK vydala Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (dále jen „KHS“) dne 4. 11. 

2019 souhlasné stanovisko s tím, že k doporučení na výběr variant nemá připomínky. K tomu nicméně 

dále uvedla, že považuje za prioritní, aby byl při konečném výběru variant řešení respektován veřejný 

zájem a preferována varianta směřující k odvedení dopravy se stávající hlukovou zátěží obyvatel mimo 

obydlení části sídel v co nejkratším časovém horizontu. Návrh AZÚR JMK již ovšem neobsahuje 

variantní řešení. Zvolená varianta pak zjevně nevede k odvedení dopravy ze sídel a nenabízí rychlé 

řešení stávající zátěže území.  

Pokud je dále v odůvodnění stanoviska KHS uvedeno, že „posuzované záměry převážně umožní odvést 

tuto dopravu z obytných oblastí, a tedy snížit hlukové zatíženi, bezpečnost dopravy i pobytovou pohodu v 

dotčených sídlech, pokud nebudou příslušné obchvaty a přeložky vybudovány, je nutno v těchto obcích 

očekávat nejen pokračování současného nevyhovujícího stavu (tj . překračování hlukových a v některých 

částech území i imisních limitů, zvýšené riziko dopravních nehod, výskyt obtěžujících faktorů atd .), ale spíše 

jeho zhoršování; na druhé straně by nedošlo k nárůstu zátěže v lokalitách, v nichž jsou nové záměry 

umístěny; negativní vlivy případné nerealizace však jednoznačně převažují,“ je nutné upozornit, že 

navrhovaný koridor komunikace 43 by naopak přivedl transitní dopravu přímo do obytné zástavby (viz 

podrobněji připomínku č. 6). Jeho vymezení tedy povede přesně k těm důsledkům, na které KHS 

upozorňuje, tedy neřešení stávající zátěže území a naopak k jejímu dalšímu navýšení. Pokud pak KHS 
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postavila své stanovisko na přístupu „lepší něco, než nic“ a připouští zvýšení zátěže v místech vedení 

koridoru, podatel opakuje, že tato situace nemusela být vytvořena, pokud by z návrhu AZÚR nebyla 

vyloučena varianta vedoucí dopravu zcela mimo obytnou zástavbu – tedy Optimalizovaná varianta. 

Dále KHS k zohlednění synergických vlivů upozorňuje, že „není znám vztah mezi synergickým (tj. 

současným, kombinovaným) působením různých kategorií zdrojů hluku (např. doprava silniční, železniční, 

letecká a průmyslové zdroje) a zdravotními účinky, a proto nelze hodnotit kombinovaný vliv (tj. synergické 

účinky) různých zdrojů hluku na zdraví exponovaných osob, a to ani při souběhu dopravních zdrojů , tj. 

kombinace a kumulace hluku ze silniční a železniční nebo letecké dopravy.“  

S ohledem na výše uvedené je stanovisko KHS vnitřně rozporné, když sice vyslovuje souhlas s návrhem 

AZÚR JMK, zároveň ale upozorňuje na vady, pro které KHS neměla s tímto návrhem souhlasit, případně 

vznáší požadavky, u kterých je zřejmé, že je návrh AZÚR JMK nesplňuje a splňovat nemůže. Skutečnosti 

uváděné v připomínkách 1-4 pak nebyly vzaty v úvahu. Stanovisko KHS je tak zjevně nezákonné. 

 

5.2. Stanovisko MŽP 

MŽP uplatnilo k návrhu AZÚR JMK stanovisko dne 7. 11. 2019, ve kterém vzneslo požadavek na 

dopracování vyhodnocení SEA a naturového posouzení, a upozornilo na celou řadu nedostatků návrhu 

SEA. Skutečnostmi uváděnými v námitkách 1-4, včetně nesplnění požadavků vymezených připomínce 

č. 3, se ovšem stanovisko MŽP nezabývá. Zejména naprosto nereflektuje, že nedošlo k splnění 

požadavků vznesených samotným MŽP v rámci projednávání Zprávy (viz připomínka č. 3). 

Ve stanovisku k návrhu ZÚR JMK z ledna 2016 MŽP kromě toho uvedlo, že „Plošné překračování imisních 

limitů pro benzo(a)pyren a suspendované částice PM10 (místy i PM2,5) se v brněnské aglomeraci dotýká 

přinejmenším desítek tisíc obyvatel“. S tímto rozporem se stanovisko MŽP k návrhu AZÚR JMK rovněž 

nijak nevypořádalo. 

Stanovisko MŽP je tak rovněž nezákonné. 

 

Připomínka č. 6.: Nevhodnost výběru Bystrcké varianty komunikace 43 a její 
nerealizovatelnost 

 

Vymezení dotčeného území:  

Koridor komunikace 43, ve všech jeho variantách a okolní území. 

 

Odůvodnění připomínky: 

 

Jak již bylo uvedeno výše, návrh AZÚR JMK se v rámci odůvodnění výběru Bystrcké varianty plně 

odkazuje na závěry Územní studie. K samotné Bystrcké variantě v části Silnice I/43 Troubsko (D1) – Kuřim 

(DS40) (str. 140-141), opět s odkazem na Územní studii, konkrétně uvádí, že vymezením návrhových 

koridorů DS40 a DS41 v úseku D1 – Kuřim –Lysice má být „vymezena souvislá soustava čtyř návrhových koridorů pro 

komunikaci 43, která eliminuje potenciální riziko kumulace dopravní zátěže v prostoru města Brna. (…) Nejvíce 

pozitivních dopadů do systému – odčerpání vozidel z VMO a tím i možnost potlačení dopravy v centrální 

oblasti města má realizace „nové 43“ v úseku D1 – Kuřim – respektive sil. II/385. Úsek zahrnuje trasu nové 

čtyřpruhové komunikace. (…) Navrhovaný koridor „43“ v úseku Troubsko (D1) – Kuřim – Lysice naplňuje 

prioritu politiky územního rozvoje (24): „Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním 
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a zkvalitňováním dopravní infrastruktury...“, dále priority územního plánování ZÚR JMK v bodech (3a), (3b) 

a (8a), které sledují především vytváření územních podmínek pro posílení vazeb mezi městy a venkovem 

s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru kraje a pro posílení vazeb mezi 

prostorově blízkými centry osídlení s cílem podpořit formování kooperačních územních vztahů a 

prostorovou dělbu práce. Záměr dále naplňuje prioritu územního plánování ZÚR JMK v bodě (7) zaměřenou 

na vytváření územních podmínek pro kvalitní dopravní napojení JMK na evropskou dopravní síť včetně 

zajištění požadované úrovně a parametrů procházejících multimodálních koridorů a dále prioritu uvedenou 

v bodě (12) sledující zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí.“  

K zrušení koridoru Optimalizované varianty se v části RDS01 D43 Troubsko/Ostrovačice (D1) – Kuřim (str. 

183) omezuje na tvrzení, že „ÚS JMK na základě komplexního porovnání konstatovala, že v úseku D1–Kuřim 

je výhodnější varianta v bystrcké stopě, které v dálniční i silniční podobě vykazuje vysokou dopravní účinnost, 

na rozdíl od méně atraktivní bítýšské stopy, jejíž modelové zatížení odpovídá jen dvoupruhové komunikaci. 

Přitom koncepčně je do kategorie bítýšské stopy zahrnuta také trasa označovaná jako „Optimalizovaná 

MŽP“, která v tomto úseku také prochází údolím kolem Veverské Bítýšky (Boskovickou brázdou).“ 

Podatel namítá, že Bystrcká varianta nemůže vést k výše deklarovaným účinkům. Bystrcká varianta je 

spojena s celou řadu zásadních problémů, které mohou vést k další eskalaci zátěže v území, či přímo 

k nemožnosti její realizace, které by v případě volby Optimalizované varianty odpadly.  Základní důvody 

pro tento závěr podatel shrnuje níže.  

 

6.1 Nemožnost splnění veřejnoprávních limitů v případě realizace Bystrcké varianty a 

nesprávnost požadavku „nadstandardních řešení“ 

Bystrcká varianta zavléká dopravu do oblasti, ve které jsou dlouhodobě překračovány veřejnoprávní 

hygienické limity hlučnosti a znečištění ovzduší. V lokalitách Brno-Bosonohy a Troubsko jsou tyto limity 

překračovány více než 15 let. Pro tyto lokality byla opakovaně vydávána časově omezená povolení pro 

provoz na silnici II/602 („hlukové výjimky“), přičemž poslední vydaná výjimka z roku 2016 umožnila 

překračování zákonných limitů hluku až o 13 dB (tedy 20x nadlimitní hluk). Poslední výjimka byla pro 

nezákonnost zrušena Krajským soudem v Brně (rozsudek ze dne 22. 6. 2018, č. j. 29 A 85/2016-171). K 

vydání nové výjimky poté již nedošlo a není to ani právně možné.  

Naproti tomu Optimalizovaná varianta koridoru D43, resp. I/43, je plnohodnotným obchvatem nejen 

města Brna, ale i celé části brněnské aglomerace severně od dálnice D1, a je navrhována jako koridor 

tvořící obchvaty všech obcí na trase od dálnice D1 po Boskovice, a to tak, aby jeho trasa byla vedena 

ve všech případech tak daleko od každé z obcí, že je zde reálný předpoklad možnosti dodržet všechny 

hygienické limity. Vedením D43, resp. I/43, v koridoru Optimalizované varianty by tak nedocházelo k 

dalšímu navyšování zátěže území, ale naopak odvodu dopravy mimo obytnou zástavbu. 

Návrh AZÚR JMK nepředkládá reálné řešení, jak snížit stávající zátěž v území, kudy navrhuje vést 

koridor komunikace 43. Překračování limitů naopak zavlečením tranzitní dopravy do hustě obydlených 

oblastí dále eskaluje. Řešení této situace pak přenáší na obce, když v rámci úkolů pro územní plánování 

požaduje, aby územní plány obcí zajistily „nadstandardní“ ochranu proti nadlimitní hlučnosti 

„například“ pomocí „tunelů, tubusů nebo překrytí“ komunikací (viz též výše připomínku č. 4).  

Návrh AZÚR JMK konkrétně v části nově vymezující „Silnici I/43 Troubsko (D1) – Lysice“ v rámci úkolů 

pro územní plánování (81d) požaduje: 

 vymezit koridor silnice I/43 s ohledem na zajištění optimalizace trasy v rámci koridoru s cílem 

minimalizace dopadů na obytnou zástavbu, splnění hlukových limitů, zachování prostupnosti 

krajiny; 
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 zpřesnit a vymezit koridor DS40 s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu, s ohledem 

na potřebu protihlukových opatření (např. protihlukové stěny, zemní valy) a na snížení imisních 

příspěvků komunikace (např. vegetační bariéry, ozelenění), s ohledem na zmírnění 

pohledového působení komunikace (např. vegetační bariéry, překrytí, ozelenění). Zajistit 

územní podmínky pro zachování či nahrazení stávající průchodnosti územím; 

 v rámci koridoru DS40 zajistit územní podmínky pro nadstandardní protihluková opatření 

(překrytí, tunel, tubus) při průchodu komunikace v úseku Bystrc – Kníničky (cca od jižní části 

ulice Černého po cca severní hranici k.ú. Kníničky) a v oblasti MÚK Troubsko; 

K tomu se v odůvodnění návrhu AZÚR JMK uvádí, že tyto požadavky směřují „k zajištění splnění 

hlukových limitů prostřednictvím nadstandardního architektonicko-urbanistického řešení, které kromě 

splnění hygienických limitů zabezpečí také co nejlepší zapojení dopravní stavby do daného území.“  

Problematické nicméně je, že návrh AZÚR JMK nenavrhuje ve vztahu k výše uvedeným požadavkům a 

opatřením žádná konkrétní řešení. Dokonce ani nevymezuje předpokládané umístění tunelů, tubusů, 

překrytí apod. Tato opatření na komunikaci 43, vzhledem k jejímu dopravnímu významu, přitom sama 

o sobě nepochybně představují záměry nadmístního významu, pro něž by příslušné plochy a koridory 

měly vymezovat ZÚR JMK. Bez vymezení tunelů v návrhu AZÚR JMK nebylo možné ani provést řádné 

vyhodnocení SEA, zejména zpracovat objektivní rozptylovou studii (viz podrobněji námitku č. 4 výše).  

Nikdy nedošlo k ověření toho, zda jsou vůbec myslitelná a realizovatelná taková nadstandardní 

opatření, která by byla schopna, navíc při zavlečení další dopravy do obydlených oblastí, úroveň zátěže 

v dotčeném území snížit.  I kdyby pak realizovatelná byla, bezpochyby budou mimořádně finančně 

nákladná a mohou se tak ukázat jako finančně nedostupná. Bez přijetí takových „mimořádných“ 

opatření k snížení zátěže území je ovšem varianta pro rozpor s veřejnoprávními předpisy 

nerealizovatelná.  

V rozsudku spis. zn . 1 Ao 7/2011 NSS odmítl „přístup, který by na základě zásad územního rozvoje bez 

dalšího umožňoval umísťovat do nadlimitně zatíženého území další stavby, nebo který by v rámci motta „kdo 

dřív přijde, ten dřív mele“ umožnil umísťovat bez uvážení jakékoliv stavby až do naplnění maximálního 

stanoveného limitu nebo hodnoty, s tím, že ostatní stavby budou nerealizovatelné. Zde právě vystupuje do 

popředí role zásad územního rozvoje coby koncepce, jež vyžaduje holistický pohled na věc. V průběhu 

pořizování zásad by mělo být koncepčně prověřeno, zda plánované záměry mají vůbec šanci být v 

budoucnu realizovány (např. i z pohledu budoucího zatížení území), a preventivně tak bránit 

vynakládání energie a peněz na projekty zcela nesmyslné, nerealizovatelné či (veřejnoprávně) 

nepovolitelné, nebo na projekty směřující k použití nezákonných praktik typu salami-slicing 

(salámová metoda). 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.“ Návrh AZÚR se zjevně vydává přesně výše uvedenou cestou, tedy vymezení koridoru 

s předpokladem určitých „mimořádných opatření“, u kterých ovšem není zřejmé, zda je vůbec možné 

je realizovat. 

Optimalizovaná varianta naopak „nadstandardní“ řešení nevyžaduje, když je navržena volnou krajinou 

mimo sídelní útvary. 
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6.2 Další konflikty v území vedoucí k nerealizovatelnosti Bystrcké varianty 

Vedle pravděpodobné nerealizovatelnosti z důvodu nemožnosti dodržet veřejnoprávní limity nebyla 

prověřena realizovatelnost Bystrcké varianty komunikace 43 ani s ohledem na další úskalí, na která 

naráží. Jedná se zejména o neprověření průchodnosti mezi obcemi Malhostovice a Drásov, konflikt s 

vírským a březovským vodovodem a oblastmi spadajícími do území NATURA 2000, které protíná.  

Vírský a březovský vodovod je trasován stejným cca 100 m širokým koridorem mezi domy prakticky 

srostlých obcí Malhostovice a Drásov. Při realizaci Bystrcké varianty komunikace 43 by tak došlo ke 

křížení tohoto kritického zdroje vody s komunikací 43. Konflikt těchto dvou nadmístních záměrů musí 

být v AZÚR JMK vyjasněn. Toto vyjasnění nelze přenášet do územních plánů obcí formulacemi 

obsaženými v části o „Úkolech pro územní plánování.“ 

Dále má Bystrcká varianta komunikace 43 protínat regionální biokoridor RBC 230 – Holedná, což je 

unikátní rozsáhlá obora, poskytující útočiště rozmanitým druhům rostlin i živočichů, včetně ptáků. Dá 

se říct, že jde o jedno z nejcennějších odpočinkových míst v Brně a je vysoce žádoucí hledat jinou cestu, 

která tuto lokalitu nenávratně nezničí. „Bystrcká“ varianta má rovněž zasáhnout do regionálního 

biocentra RBC 215 – Bosonožský hájek, který je součástí soustavy území NATURA 2000. Ve vyhodnocení 

SEA rovněž chybí posouzení vlivu komunikace „43“ na evropsky chráněnou lokalitou CZ0624235 

Malhostovické kopečky, která spadá do NATURA 2000.  

Návrh AZÚR JMK v části nově vymezující „Silnici I/43 Troubsko (D1) – Lysice“ v rámci úkolů pro územní 

plánování (81d) požaduje zpřesnit a vymezit koridor DS40 s ohledem na minimalizaci případně 

vyloučení vlivů na PP Skalky u Přehrady a jejího ochranného pásma (např. formou přemostění) a 

ochranného pásma PP Pekárna, lokalitu zvláště chráněného druhu s národním významem (kavyl 

Smirnovův), zachování skladebných funkcí prvků ÚSES, minimalizaci rozsahu záboru ZPF a PUPFL, 

minimalizaci vlivů na ochranné pásmo vodních zdrojů II. stupně, odtokové poměry a čistotu 

povrchových vod a zachování průchodnosti krajiny. Neuvádí ovšem způsob, jak má být zajištěno 

splnění kteréhokoliv z těchto požadavků. Zajištění jejich realizace a ochrany uvedených chráněných 

částí území přenáší na obce, aniž by prověřil realizovatelnost jakéhokoli z takovýchto opatření. 

Dále lze předpokládat zásadní negativní dopad komunikace 43 na rekreační oblast Brněnské přehrady. 

Všem těmto lokálním konfliktům se Optimalizovaná varianta vyhýbá a žádné obdobné střety 

nevyvolává.  

6.3 Nedostatečné řešení napojení na další silniční síť 

Dostatečně není řešeno ani napojení Bystrcké varianty komunikace 43 na další silniční síť. Níže podatel 

shrnuje pouze nejvíce problematická místa. 

Napojení Bystrcké varianty na dálnici D1 u Bosonoh není v návrhu AZÚR HMK řádně řešeno. 

V souvislosti s vymezením MÚK Troubsko (I/43 x D1) jsou zejména na území městské části Brno – 

Bosonohy v grafické části návrhu AZÚR JMK zakresleny plochy a záměry (např. obdélník u symbolu 

„DS10“), jejichž význam není z obsahu AZÚR JMK zřejmý. Návrh AZÚR JMK je tak v rozporu i 

s požadavkem aby územně plánovací dokumentace jednoznačná a srozumitelná.   

Totéž platí pro velmi komplikovaný zákres samotné křižovatky i pro nejasné vymezení vnitroměstského 

spojení městských částí Brno-Bystrc a Brno-Bosonohy. Vytvořením nové komunikace s omezeným 

přístupem diktuje nutnost doprovodné komunikace. Tato komunikace není v návrhu jasně vymezena. 

Ztráta spojení Brna-Bosonoh a Brna-Bystrce, resp. spojení si vynucující použít dálnici D1 a exit Brno-

západ je zásadní vadou návrhu AZÚR JMK, což musí být napraveno. Protože se bude jednat o 

podstatnou změnu návrhu, bude muset být návrh AZÚR JMK znova veřejně projednat s upraveným 

posouzením SEA. 
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Řešení v ZÚR JMK s vedením dopravního toku Vídeň – Praha po D52 a následně po D1 přes správní 

území řady obcí a městských částí způsobuje nežádoucí mísení dopravních toků. Přivedení dalšího 

dopravního toku k D1 po komunikaci 43 způsobuje vysoce problematickou situaci na úseku D1 od 

exitu Brno-jih po plánované napojení komunikace 43. Toto není v návrhu AZÚR JMK posouzeno ani 

z hlediska dopravního ani z hlediska vyhodnocení SEA. Další velké množství tranzitní dopravy by 

jednoznačně vedlo k zatížení dotčeného území nad přípustnou úroveň, což je proti smyslu a zákonem 

stanoveným cílům AZUR JMK.  

Napojení komunikace 43 na městskou část Brno-Bystrc je zjevně nedořešené. Nelze spoléhat na využití 

ulice Páteřní a kalkulovat (jak se zjevně v modelech pro varianty S.1 a S.10 dělo), že na tuto komunikaci 

dnes vnitroměstskou, bude převáděna podstatná intenzita dopravy a tato komunikace se stane snad 

komunikací sběrnou nebo dokonce komunikací doprovodnou k silnici zařazené do kategorie „silnice 

pro motorová vozidla“.  

Mezi Rozdrojovicemi a městskou částí Brno - Kníničky je navrhována mimoúrovňová křižovatka (dále 

jen „MÚK“) o poloměru 350 m, aniž by byla prověřena reálnost jejího umístění v navrhovaném území 

a napojení na další komunikace. Podatel je přitom názoru, že podmínky v území neumožňují umístění 

takto rozlehlé křižovatky. Křižovatka by nadto byla zdrojem dalšího hluku, jehož úroveň již nyní 

v oblasti přesahují veřejnoprávní limity.  

Obdobná situace se týká MÚK Bystrc-jih, jejíž plocha má být součástí koridoru o šířce 220 m, MÚK 

Bystrc – sever o poloměru 250 m a MÚK Troubsko o „ploše proměnlivé velikosti mimo zástavbu“. 

 

6.4. Nedostatečné zohlednění transevropské dopravy 

Pro transevropské sítě TEN-T platí „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“ a „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. 

prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují 

nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010“. Transevropská dopravní síť TEN-T je koncipována jako 

hierarchická. Tzv. „hlavní síť“ („TEN-T Core“) je podskupinou „globální sítě“ („TEN-T comprehensive“), 

která ji překrývá.  

Pro realizaci hlavní sítě byly zavedeny tzv. „koridory hlavní sítě“, které dle čl. 43 nařízení 1315/2013 

pokrývají nejvýznamnější dálkové toky v hlavní síti a mají zejména zlepšit přeshraniční spojení v rámci 

Unie. Těchto koridorů je pouze devět a jsou schematicky znázorněny na obrázku níže: 
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Modře je naskicován transevropský Baltsko-jadranský koridor. Jeho realizace probíhá po dvou větvích, 

z nichž jedna tvoří koridor Bratislava - Žilina - Katowice a druhá má být realizována přes území ČR. 

Takto koncipovaným koridorem TEN-T tedy není pás území o šířce několika set metrů, jak tomu je 

např. v ZÚR, ale jedná se o pás území o šíři i více než 100 km. Konečné rozhodnutí o vedení koridoru 

je v rámci naplňování principu subsidiarity v EU otázkou územního plánování na národní úrovni a při 

vymezování koridoru je nutno provést posouzení SEA.  

Koridory TEN-T nejsou koncipovány pouze pro dojezdové vzdálenosti mezi sousedními státy, tedy 

např. pouze pro přeshraniční dopravu ČR – Rakousko, ale zejména pro dálkovou transevropskou 

dopravu a pro návaznou dopravu ze států mimo EU. Každý stát, jehož územím prochází takovýto 

koridor, se stává dalším zdrojem a/nebo cílem dálkové tranzitní dopravy.  

V rozporu s výše uvedeným pořizovatel s tranzitní dopravou zjevně nepočítá. V rámci vypořádání 

připomínek vznesených k návrhu AZÚR JMK, zveřejněnému dne 23. 9. 2019 uvádí: „K přivedení těžké 

nákladní dopravy nutno dodat, že 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.“ (str.24-25). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že došlo k podhodnocení budoucího užití komunikace 43 jako součásti 

sítě TEN-T a při výběru trasy vedoucí hustou obytnou zástavbou nebylo počítáno s transitní dopravou, 

ač tato tam bude nepochybně zavlečena. 

V tomto kontextu lze dále zdůraznit, že 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 naprosto nepochybně použije. Přivedení těžké nákladní dopravy do údolí se sídelními útvary 
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Jinačovice – Rozdrojovice – Kníničky – Brněnská přehrada - Bystrc, ve kterém v současnosti žádná 

takováto tranzitní (tedy i těžká nákladní) doprava není, je samo o sobě naprosto nevyhnutelným a 

mimořádně negativním vlivem. 

V této souvislosti podatel dále odkazuje na studii „Model silniční dopravy pro síť Jihomoravského kraje“ 

(HBH Projekt, 06/2014)1“ (dále jen „Studie“ - dostupná na http://www.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=278993&TypeID=2 , jejíž pasáže byly mimo jiné „zkopírovány“ do 

odůvodnění ZÚR JMK z roku 2016, kdy bohužel současně došlo k vypuštění její klíčové části o 

nepřesnostech dopravního modelování, tj. takových informací, bez níž není možné porozumět 

kartogramům dopravy. Ve studii jsou obsaženy kartogramy (tj. mapy silniční sítě JMK s namodelovanými 

intenzitami dopravy) pro jednotlivé dopravní scénáře, kdy pro posuzování rozdílů mezi kartogramy 

jednotlivých scénářů je nutné brát v úvahu nepřesnosti jednotlivých údajů (+/- 10 % lehká vozidla, resp. 

+/- 15 % pro těžká vozidla). 

V kontextu popisu dopravního modelování je podstatná věta ze str. 4 studie, podle níž „Rozsah dopravního 

modelu přesahující hranice kraje, umožňuje promítnout i zásadní změny v komunikačním systému České 

republiky do zatížení jeho silniční sítě.“ Ve Studii ovšem není uvedeno, jak toto bylo provedeno a jaké 

podklady k tomu byly použity. Vzhledem k tomu, že se jedná zejména o páteřní silniční komunikace, kde 

hlavní roli mají komunikace mezinárodní (včetně tzv. transevropské sítě TEN-T), měl by být v dopravním 

modelování být doložen a zahrnut nárůst intenzit dopravy, ke kterému dojde po propojení těchto 

komunikací na sousední státy. 

Tranzitní doprava do Brněnské aglomerace nesmí být zavlékána ani ze severu, ani z jihu (po baltsko-

jadranském koridoru). Tranzitní doprava musí být z Brněnské aglomerace vyváděna, stejně jako ze 

Znojma a dalších měst. Navrhovaná řešení v AZUR však tranzitní dopravu přes TEN-T globální dopravní 

síť zavádí do obydlených oblastí Kuřim, Bystrc a další. V AZUR JMK musí být zohledněna budoucí 

intenzita tranzitní a těžké nákladní transevropské dopravy mezi severní a jižní části Evropy. Aktuálně 

cca 30 km severně od česko–polských hranic u města Walzbrych je stavena dálnice, u které se 

předpokládá, že bude vedena přes ČR, po nyní budované D35 a pak následně před komunikaci 43 

kolem Brna na jih ČR. Tuto dopravu podkladové materiály pro AZUR JMK nezohlednily, což představuje 

zásadní pochybení. 

Návrh koridoru komunikace 43 je ve stávající podobě jednoznačně nevyhovující a vede 

k zatížení dotčeného území nad přípustnou úroveň, a proto je nutné tento koridor vymezit 

odlišným způsobem. Nelze popírat základní principy dopravního plánování, kdy standardním 

řešením pro tranzitní dopravu a zajištění dodržování zákonných limitů jsou obchvaty obcí. 

V územním plánování na úrovni ZÚR JMK se tedy měly zohlednit celoevropské dopravní modely. 

Tento požadavek ovšem platné ZÚR JMK ani návrh AZÚR JMK nesplňují. 

 

6.5 Vhodnost Optimalizované varianty a její nedostatečné posouzení 

Optimalizovaná varianta nabízí vhodnou alternativu k Bystrcké variantě komunikace 43 a není spojena 

s výše uvedenými problémy. Dotčenou oblast řeší komplexně bez nevhodného zavlékání dálkové 

tranzitní dopravy do obydleného území a je tak naopak způsobilá odlehčit aktuálně zatíženým územím. 

                                                        

 

1 „Model silniční dopravy pro síť Jihomoravského kraje“ (HBH Projekt spol. s r.o., 2014)“ – dostupný na 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=278993&TypeID=2 

 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=278993&TypeID=2
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=278993&TypeID=2
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=278993&TypeID=2
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Pro trasování mimo obytnou zástavbu a absenci předchozí historické zátěže je rovněž způsobilá 

dodržet zákonné hygienické (imisní) limity. V neposlední řadě se jedná o méně finančně náročnou 

variantu, když nevyžaduje zavedení dopravy pod zemský povrch. Přesto byla z návrhu AZÚR JMK 

nedůvodně a bez náležitého projednání vyloučena. 

Podatel namítá, že nedošlo k řádnému posouzení Optimalizované varianty D43. Nebylo přihlédnuto k 

návrhu Ing. Kalčíka (2015), přestože tento návrh dotčenou oblast komplexně řešil bez nevhodného 

zavlékání dálkové tranzitní dopravy do obydleného území. Tento postup pořizovatele je rovněž 

v rozporu s judikaturou NSS, citovanou výše v připomínce č. 3, neboť variantní řešení požadovalo ve 

svých připomínkách ke Zprávě MŽP, a se směrnicí SEA, jak je rovněž v připomínce č. 3 blíže 

zdůvodněno. 

Ing. Maleček, náměstek hejtmana JMK, ve sdělení ze dne 19. 11. 2018, č. j. JMK 454/2018, uvedl, že 

„podkladovou studii optimalizace trasy R43 v úseku D1 – Kuřim Ing. Kalčíka … nelze použít, a to z důvodu 

rozporu s platnou (tehdy i nyní) ČSN 73 6101“ z důvodu nedodržení požadavku na minimální vzdálenost 

křižovatek. Toto zdůvodnění bylo mj. uvedeno i ve vypořádání připomínek ke Zprávě.   

Podatel však s výše uvedeným tvrzením zásadně nesouhlasí. Pro rozptýlení jakýchkoli pochybností byl 

v srpnu 2019 pro Optimalizovanou variantu D43 zpracován Ing. Kalčíkem autorizovaný dokument 

nazvaný „Analýza řešení REV 2016 pro úsek severně od Kuřimi a jeho souladu s normami ČSN“, který 

na výše uvedenou argumentaci přímo reaguje. Na str. 18 této Analýzy je v závěru uvedeno, že tvrzení 

Ing. Malečka je nesprávné, jelikož obě dvě MÚK [tj. MÚK Kuřim-sever a MÚK Kuřim-východ] jsou 

navrženy bez připojovacích a odbočovacích pruhů, na které nesprávně Ing. Maleček ve svém sdělení 

odkazuje. Je zde poukázáno na to, že podle norem ČSN se pro navržené typy MÚK jejich vzdálenost 

měří mezi průsečíky os komunikací a že celý návrh Optimalizované varianty D43 je plně v souladu 

nejen s ČSN 73 6101 (na kterou odkazuje sdělení náměstka hejtmana Malečka), ale i s ČSN 73 6102. 

Správnost této Analýzy byla následně potvrzena i Doc. Ing. Holcnerem, Ph.D. z ústavu pozemních 

komunikací FS VUT Brno. 

Optimalizovaná varianta komunikace 43 je proto z výše uvedeného hlediska jednoznačně 

realizovatelná a neměla být z posuzovaných variant předčasně a bezdůvodně vyloučena. 

Současně je vhodné zdůraznit, že argumentace náměstka hejtmana Malečka se výhradně týkala 

realizace komunikace 43 jako dálnice (D43), ale nemohla se nijak dotknout realizovatelnosti této 

komunikace v tzv. silniční variantě, což byl jasně deklarovaný cíl návrhu AZÚR JMK. Účelovost postupu 

při výběru možných variant komunikace 43 pro Území studii zcela jednoznačně dokládá, že trasa 

Optimalizované varianty jako varianta „silniční“ zde nebyla ani zmíněna, tedy Optimalizovaná varianta 

byla z Územní studie účelově vyloučena.  

Návrhy důkazů (pořizovatel má k dispozici): 

- Analýza řešení REV 2016 pro úsek severně od Kuřimi a jeho souladu s normami ČSN, srpen 2019 

- Posouzení dokumentu Analýzy řešení REV 2016 pro úsek severně od Kuřimi a jeho souladu s 

normami ČSN ze dne 9. 9. 2019 

Bystrcká varianta komunikace 43 je spojena s celou řadou neřešených konfliktů v území, která 

nakonec mohou vést k nemožnosti ji realizovat. Optimalizovaná varianta nabízí plnohodnotný 

obchvat všech sídelních útvarů a vhodnou alternativu, jak se všem problémům spojeným s 

Bystrckou variantou vyhnout. 

Podatel zásadně nesouhlasí s tím, aby na jeho území byla zavlékána další doprava . Požaduje 

před stavbou jakýchkoliv dalších dopravních staveb vytvoření plnohodnotného obchvatu jeho 

území, a to v co největší vzdálenosti od obytné zástavby. Podatel nesouhlasí s umístěním 
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komunikace 43 na svém umístí a žádá, aby byla vedena mimo jeho katastrální území a obytnou 

zástavbu a aby tak nedocházelo k další zátěži jeho území, kde jsou již nyní podstatně 

překračovány příslušné veřejnoprávní limity. 

 

Připomínka č. 7.: Nevhodné řešení obchvatu Kuřimi 

 

Vymezení dotčeného území:  

Území města Kuřimi a jeho okolí 

 

Odůvodnění připomínky: 

ZÚR JMK vymezují územní rezervy pro severní a jižní obchvat Kuřimi. Návrh AZÚR JMK, stejně jako v 

případě variant koridoru D43, resp. I/43, vymezuje na základě výsledků Územní studie již jen variantu 

jižního obchvatu a územní rezervu pro severní obchvat ruší. Postup výběru variant není v Územní 

studii, ze které návrh AZUR vychází, a potažmo ani v návrhu AZÚR nijak přesvědčivě odůvodněn. S 

ohledem na situaci v území se pak jeví výběr jižního obchvatu jako krajně nevhodný. 

V odůvodnění AZÚR se v části řešící návrh „Kuřim, jižní obchvat (DS45)“ (str. 154-155) uvádí: „Návrh řešení 

vychází z výsledků ÚS JMK. Na základě dopravně inženýrských dat a navrženého trasování komunikací v 

lokalitě „Kuřim“ lze k dalšímu sledování jednoznačně doporučit Jižní obchvat města (JOK). Podmínkou je 

však, že tato stavba není konečnou v řešení problematiky „43“, ale bude výhledově navázáno na řešení 

trasy „43“ k dálnici D1. Rovněž je předpoklad, že etapové řešení „43“ jde od severu, a tedy odpadá 

problematické řešení v případě prioritní stavby D1 – Kuřim. Pak by Jižní obchvat Kuřimi nebyl realizovatelný. 

Z dopravně inženýrského posouzení je tato varianta nejúčinnější – odvádí mimo zastavěné oblasti jak 

dopravu z „43“ tak i dopravu z Tišnovska. Jedná o maximální ponížení tranzitující dopravy přes Kuřim. (…) 

Navrhovaný záměr naplňuje prioritu politiky územního rozvoje  (…) (12) sledující zlepšování kvality životního 

prostředí a ochranu zdraví lidí. V úkolech pro územní plánování pro koridor DS45 je kromě jiných uveden 

také požadavek na nadstandardní protihluková opatření (překrytí, tunel, tubus) při průchodu 

komunikace v blízkosti obytné zástavby Kuřimi. Tento požadavek směřuje k zajištění splnění hlukových 

limitů prostřednictvím nadstandardního architektonicko-urbanistického řešení, které kromě splnění 

hygienických limitů zabezpečí také co nejlepší zapojení dopravní stavby do daného území. Podkladem pro 

vymezení koridoru DS45 byla především dokumentace „D43 D1 – Kuřim–Svitávka, technicko-ekonomická 

studie“ (PK OSSENDORF s. r.o., 2016).“ 

K rušení severního obchvatu Kuřimi se pak v odůvodnění AZÚR (str. 188-189) uvádí: „Územní rezerva byla 

prověřena na základě výsledků ÚS JMK a s přihlédnutím k doporučením obsaženým ve Zprávě o uplatňování 

ZÚR JMK byla nahrazena návrhovým koridorem. (…) V souladu s požadavkem ZÚR JMK byla zpracována ÚS 

JMK, která porovnala a vyhodnotila různé varianty uspořádání dálniční a silniční sítě a doporučila tři 

nejvýhodnější varianty do posouzení v rámci Aktualizace č1 ZÚR JMK (podrobně viz kap. G.4.1., podkapitola 

Silniční doprava). ÚS JMK na základě komplexního porovnání konstatovala, že jižní obchvat Kuřimi vykazuje 

maximální účinnost pro ochranu před tranzitující dopravou po silnici II/385 přes centrální oblast Kuřimi i 

bez vnitřních opatření. Oproti tomu severní obchvat města Kuřimi má účinnost nižší a bylo by nutné 

realizovat další dodatečná opatření ve městě proti tranzitující dopravě, což by omezovalo místní dopravu. 

Na základě výše uvedeného byla v A1 ZÚR JMK zrušena územní rezerva RDS12 a byl vymezen koridor jižního 

obchvatu Kuřimi (viz také kap. G.4.1. – záměr DS45).“ 

S výše uvedeným nelze souhlasit. Jižní obchvat Kuřimi je navržen v bezprostřední blízkosti stávající 

obytné zóny zastavěné části města Kuřim „Díly za Svatým Jánem“ a několika přírodních parků (např. 
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přírodní park Baba, přírodní rezervace Babí lom, přírodní památka Šiberná). Jeho realizací by došlo k 

významnému zhoršení životního prostředí občanů města Kuřimi, zejména ke zvýšení zátěže hlukem a 

imisemi prachu a dalších zdraví škodlivých látek, a to zřejmě i při použití opatření jako „tunel, tubus 

nebo překrytí“, neboť by zde byl i nevyhodnocený vliv velké mimoúrovňové křižovatky v napojení na 

stávající komunikaci I/43. Návrh navíc není schopen zachytit tranzitní dopravu ze všech směrů. 

Plánovaný jižní obchvat Kuřimi dále kříží brněnský Březovský vodovod II, což může vést k zásadním 

komplikacím při řešení tunelu v blízkosti obydlené oblasti „Díly za Svatým Jánem“ s cca 2000 obyvateli. 

Návrh AZÚR JMK se ovšem tímto konfliktem nezabývá a neprověřuje realizovatelnost jižního obchvatu 

bez zásahu do tohoto vodovodu. 

Naopak severní obchvat umožňuje zachycení veškeré transitní dopravy. Není navíc v kontaktu ani v 

blízkosti žádného obydlí (je veden z podstatné části za průmyslovou zónou a za kopcem Zborov) a jsou 

proto zajištěny reálné předpoklady pro splnění všech hygienických limitů. Tato varianta obchvatu 

Kuřimi však nebyla v rámci pořizování návrhu AZÚR náležitě prověřena a územní rezerva pro ni se 

navrhuje se ZÚR JMK bez náhrady vypustit. 

Návrh AZÚR JMK tedy bez řádného výběru variant způsobem předvídaným zákonem vymezuje 

jižní obchvat Kuřimi, který povede k další zátěži dotčeného území a není schopen zachytit 

veškerou transitní dopravu, a naopak ruší územní rezervu pro severní obchvat, ač tato trasa 

obchvatu by byla způsobilá podstatně ulehčit zátěži v území. 

 

Připomínka č. 8.: Rozpor návrhu AZÚR  s cíli a úkoly územního plánování 

 

Vymezení dotčeného území:  

Celé území kraje, zejména území, pro něž byla zpracována „Územní studie nadřazené dálniční a silniční 

sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno – 2. etapa“. 

 

Odůvodnění připomínky: 

Návrh AZÚR JMK je v rozporu se základními cíli a úkoly územního plánování, a to konkrétně cílem 

vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území a předpoklady pro výstavbu, požadavkem na 

komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území a požadavkem na prověřování a 

vytváření podmínek pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území. 

Návrh nepřispívá k vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území, neboť neobsahuje konkrétní a 

proveditelná opatření, směřující k co nejrychlejší nápravě existujícího protiprávního stavu nadlimitního 

zatížení životního prostředí na území kraje, konkrétně překračování zákonných limitů znečištění 

ovzduší a hlukové zátěže. V důsledku zavlékání další dopravy, včetně tranzitní, na území města Brna a 

do jeho bezprostředního okolí by realizace záměrů obsažených v AZÚR JMK naopak vedla k dalšímu 

zhoršení stavu životního prostředí v těchto oblastech a prohloubila existující protiprávní stav. Pokud 

do nadlimitně zatížené oblasti má být přivedena další, zejména tranzitní těžká nákladní doprava a v 

dané oblasti se takto zvýší nejen počet mobilních zdrojů znečištění (celkový počet vozidel), ale i podíl 

těžké (kamionové) dopravy v dopravním proudu, nemůže to vést k jinému výsledku, než k prohloubení 

nadlimitní zátěže. 

Návrh rovněž nevytváří předpoklady pro výstavbu. Úkolem pořizovatele je v průběhu pořizování 

seznatelně doložit, že všechny jím navrhované záměry mají vůbec šanci být v budoucnu v území 

realizovány, a to i s ohledem na existující zátěž území a zákonné limity. Nelze proto ignorovat 

překračování imisních či hlukových limitů, neboť záměr, při jehož realizaci by tyto limity nebyly splněny, 
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nemůže získat územní rozhodnutí. S ohledem na předpokládaná mimořádná opatření k snížení zátěže 

území pak nedošlo k prověření realizovatelnosti. Není zde tedy „vytvořen předpoklad pro výstavbu.“ 

Dále není dodržen požadavek na komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území. 

Nebyla prověřena celkové realizovatelnost dopravní koncepce ani napojení koridoru I/43 v jeho 

Bystrcké variantě na ostatní dopravní síť. Návrh neposkytuje komplexní řešení. 

V neposlední řadě pak není naplňován ani úkol hospodárného vynakládání prostředků z veřejných 

rozpočtů, když Bystrcká varianta komunikace 43, pokud je vůbec realizovatelná, bude v důsledku 

potřeby přijímání „mimořádných opatření“ ke snížení hlukové zátěže nepoměrně finančně náročnější, 

než varianta Optimalizovaná. Proto je návrh AZÚR rovněž v rozporu s požadavky § 19 odst. 1. písm. c) 

a j) stavebního zákona, podle nichž má územní plánování přispívat k hospodárnému využívání území 

a hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů. Podatel je názoru, že před výběrem finální 

varianty mělo být provedeno náležité vyčíslení nákladů na realizaci každé z variant, včetně vyčíslení 

nákladů na opatření nezbytné k realizaci, a na základě toho porovnání variant a ověření jejich finanční 

dostupnosti. Podatel proto požaduje doplnit položkově doložený odhad nákladů pro varianty 

komunikace 43, tedy zejména Bystrcké a Optimalizované varianty. 

Návrh je proto v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, neboť nepřispívá k vytváření 

předpokladů pro udržitelný rozvoj území, ale naopak povede k dalšímu protiprávnímu 

zvyšování již tak nadlimitní zátěže, s ohledem na nedoložení skutečné realizovatelnosti 

Bystrcké varianty komunikace 43 nevytváří podmínky pro výstavbu, nepředstavuje komplexní 

řešení dopravní koncepce a v rozporu s požadavkem na hospodárné vynakládání prostředků z 

veřejných rozpočtů navrhuje řešení, které si vyžádá neúměrné finanční náklady. 

 

Připomínka č. 9.: Rozpor se zákonem o pozemních komunikacích 

 

Vymezení dotčeného území:  

Koridor komunikace 43, ve všech jeho variantách. 

Odůvodnění připomínky: 

Návrh AZÚR JMK vymezuje komunikaci 43 jako silnici I. třídy I/43. V odůvodnění AZÚR JMK se k tomuto 

uvádí: „Pro společné jednání byly navrženy dvě varianty – kategorie D (dálniční) byla obsahem varianty I/1 

a kategorie S (silniční) byla obsahem variant I/2 a I/3; vždy se však jednalo o kapacitní komunikaci, směrově 

dělenou, s omezeným přístupem a mimoúrovňovými křižovatkami. Kategorie dálniční/silniční se od sebe 

lišily především v umístění a počtu mimoúrovňových křižovatek. Dálniční měla omezený počet MÚK, silniční 

pak měla počet křižovatek vyšší (což umožňuje příslušná norma hovořící o minimálních vzdálenostech 

křižovatek na různých kategoriích komunikací). Tím může silniční varianta lépe reflektovat požadavky na 

napojení území.“ 

Toto vymezení je ovšem v rozporu s příslušnými právními předpisy, podle kterých by se mělo jednat o 

dálnici II. třídy. 

Podle čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, platí, že silnice I. třídy, které jsou rychlostními silnicemi podle zákona 

č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona považují za dálnice II. třídy, pokud a) mají směrově oddělené jízdní pásy, nebo 

b) jsou zařazeny do transevropské silniční sítě.  
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Komunikace 43 je dle Politiky územního rozvoje zařazena do transevropské sítě TEN-T. Jako taková je 

zahrnuta v mapových podkladech, které Česká republika postoupila Evropské komisi a tyto byly 

zohledněny v Příloze 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. 12. 2013 

o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU. 

Aktualizace nenavrhuje v tomto směru žádnou změnu. Rovněž tak nelze pochybovat o tom, že tato 

komunikace bude mít směrově oddělené jízdní pásy. 

Zařazením komunikace 43 mimo kategorii „dálnic II. třídy“ se tak návrh dostává do rozporu s citovaným 

ustanovením zákona č. 268/2015 Sb., jakož i s evropskou úpravou transevropské sítě TEN-T, jejíž 

požadavky v silniční variantě nesplňuje. 

V důsledku rozporu s příslušnými právními předpisy není možné vymezení „43“ jako silnici I. třídy, 

dálniční provedení je pak s vysokou pravděpodobností nerealizovatelné. 

 

Připomínka č. 10.: Porušení participačních práv při projednávání návrhu AZÚR 

 

Vymezení dotčeného území:  

Celé území kraje, zejména území, pro něž byla zpracována „Územní studie nadřazené dálniční a silniční 

sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno – 2. etapa“. 

Odůvodnění připomínky: 

Projednávání návrhu AZÚR JMK probíhá paralelně s projednáváním územního plánu města Brna (dále jen 

„ÚP Brna“). Jedná se o dva mimořádně náročné procesy, a to jak po odborné, tak časové stránce, proto je 

souběh přijímání těchto dvou územně plánovacích dokumentací krajně nevhodný. Jen textová část návrhu 

ÚP Brna má 2 843 stránek. Textová část návrhu AZÚR JMK pak čítá 1 404 stran. Souběhem procesu 

pořizování dvou takto mimořádně rozsáhlých a významných územně plánovacích dokumentací jsou 

vytvářeny neúměrné nároky na veřejnost, resp. na možnost její efektivní účasti v těchto procesech.  

Současné projednávání ÚP Brna mělo být pořizovatelem AZÚR JKM vzato v úvahu a participativní fáze 

nastaveny tak, aby se nekryly. Nebylo-li možné se souběhu vyhnout zcela, pak měly být poskytnuty takové 

lhůty, aby veřejnost měla reálnou možnost zapojení do procesu přijímání obou dokumentací.  

Návrh AZÚR JMK byl zveřejněn dne 7. 5. 2020. K doručení oznámení došlo dne 22. 5. 2020. Veřejné 

projednání bylo stanoveno na 9. 6. 2020. Námitky a připomínky je možné uplatnit do 16. 6. 2020. 

Pořizovatel se tak v zásadě drží minimálních zákonných lhůt, což je s ohledem na rozsah podkladů, jakož i 

paralelní projednávání územního plánu města Brna, zjevně neúměrné a neposkytuje dostatek prostoru pro 

seznámení se s návrhem a přípravu námitek či připomínek.  

To platí o to více v mimořádné situaci, kdy se celé země potýká s důsledky pandemie, což bezesporu není 

doba, kdy by mělo docházet k projednávání zásadních plánovacích dokumentů.  

K otázce přiměřené lhůty lze podpůrně citovat z judikatury, např. z rozsudku NSS ze dne 30. 6. 2009, č.j. 2 

As 25/2009 – 63, kde je v bodě [20] uvedeno: „Možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí musí být 

reálná, což se týká především stanovení přiměřené lhůty pro vyjádření s ohledem na množství a 

náročnost podkladů. Jak uvedl zdejší soud již v rozsudku ze dne 13. 8. 2003, sp. zn. 7 A 198/2000, „(j)e-li 

správním orgánem stanovena nepřiměřeně krátká lhůta k nahlédnutí do spisu (§ 23 a § 27 spr. ř.), a v 

důsledku toho není reálné se v jejím rámci k obsahu spisu náležitě vyjádřit, zejména pro obsažnost a 

odbornou náročnost věci, jde o porušení procesního práva žalobce seznámit se s důkazy a vyjádřit se k 

nim (§ 33 odst. 2 spr. ř.)“.“ (zvýraznění podatel). 
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Dále je možno odkázat na rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 7. 3. 2019, č. j. 30 A 17/2017 – 400, kde 

je uvedeno: „s ohledem na rozhodovací soudní praxi, která konstantně dovozuje, že přiměřenost lhůt pro 

procesní úkony účastníků je nutno vždy hodnotit s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem daného 

případu, zejména se zohledněním aspektů jako jsou obsažnost, odborná náročnost, vázanost na určitý 

proces apod. Délka lhůty by tak měla odpovídat složitosti předmětu řízení i obsáhlosti spisového 

materiálu. Jak v této souvislosti již dříve vyjádřil Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 17. 12. 2013, č. j. 

8 A 135/2013 - 38: „Jestliže se jedná o poměrně složitou věc, je nepochybně potřeba, aby tomu 

odpovídala i délka doby, která je stanovena účastníkům, případně dalším osobám (…).“(zvýraznění 

podatel). 

Diskutabilní je i vedení veřejného projednání formou vzdáleného přístupu. Ne všechny potencionálně 

dotčené osoby disponují potřebnými technickými prostředky či schopnostmi a dochází tak k vytváření 

sociální a generační nerovnosti v možnosti účasti na projednání. 

V této souvislosti podatel odkazuje na rozsudek NSS ze dne 21. 6. 2012, č.j. 1 Ao 7/2011-526v němž se mj. 

uvádí, že, „Již sám termín „projednání“ z hlediska sémantického předurčuje, že obsahem tohoto jednání by 

neměl být výhradně monolog pořizovatele, resp. zpracovatele územně plánovací dokumentace, nýbrž 

právě vzájemný dialog mezi těmito subjekty a dotčenými orgány na straně jedné a veřejností na straně 

druhé.“ Plnohodnotným naplněním požadavku na „dialog“ veřejnosti s úředními osobami stěží je situace, 

kdy se jedním komunikačním kanálem, např. nadiktováním dotazu přes telefonní linku a někdy ve zcela 

jiném čase někdo na dotaz odpovídá. Skutečný dialog je založen na možnosti na odpověď úřední osoby 

nebo zpracovatele dokumentace např. také reagovat doplňujícími otázkami.  

NSS dále v předmětném rozsudku uvedl: „Transparentní slyšení osob reprezentujících veřejnost přispívá k 

identifikaci veřejnosti s produktem rozhodovacího procesu, v tomto případě s vydanými zásadami 

územního rozvoje. Mezi znaky regionální samosprávy, jakož i demokratického právního státu v širším 

smyslu, zajisté patří možnost veřejné artikulace sporných názorů, předkládání alternativních návrhů 

k většinovým stanoviskům a kontrola výkonu veřejné správy občanskou společností. Právě přítomnost 

veřejnosti na veřejném projednání nutí pořizovatele, resp. zpracovatele územně plánovací 

dokumentace, vysvětlovat a zdůvodňovat zaujaté směry rozvoje daného regionu; je tak podporována 

kontradiktornost diskuse a svobodná výměna názorů a stanovisek za účelem hledání širší shody a 

případně i odstraňování nedostatků navrhovaného opatření obecné povahy [přiměřeně srov. nález 

Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 55/10 ze dne 1. 3. 2011 (80/2011 Sb.), http://nalus.usoud.cz].“ (zvýraznění 

podatel). Transparentnosti slyšení veřejnosti nelze docílit omezením občanů tím, že asynchronně nahrají / 

nadiktují do telefonu svůj dotaz a pak je v moci osoby řídící projednávání, který dotaz bude přečten a 

odpovídán. 

NSS dále v předmětném rozsudku uvedl, že „Aby byl naplněn smysl a účel veřejného projednání při 

pořizování zásad územního rozvoje, je nutné nahlížet na tento institut prizmatem výše popsaných 

základních zásad činnosti orgánů veřejné správy, tj. především zásady veřejné správy jako služby veřejnosti, 

zásady vstřícnosti a slušnosti. Nedodržení těchto požadavků a popření výše uvedených východisek (srov. 

body [629] - [631]) způsobuje vadu procesu přijímání zásad územního rozvoje, která by podle konkrétních 

okolností případu mohla mít vliv na zákonnost procesu pořizování dané územně plánovací 

dokumentace.“ (zvýraznění podatel). 

Z výše uvedených důvodů rovněž veřejný ochránce práv ve svém sdělení ze dne 3. 6. 2020 spis. zn. 

3439/2020/VOP/MH, které je pořizovateli k dispozici, uvádí, že se rozhodl se požádat ředitele Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje, aby zvážil zrušení oznámeného termínu veřejného projednání Aktualizace č. 

1 ZÚR JMK a nový termín veřejného projednání stanovil až poté, co skončí lhůta pro podávání námitek a 

připomínek k Územnímu plánu města Brna. 
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Z věcného hlediska veřejný ochránce práv v citovaném dokumentu uvedl, že „stanovený termín 

veřejného projednání není s ohledem na rozsah dokumentace Aktualizace č. 1 ZÚR JMK přiměřený, a to i ve 

vazbě na skutečnost, že aktuálně dochází k časovému překryvu projednávání dvou mimořádně rozsáhlých 

a důležitých územně plánovacích dokumentací v podobě Aktualizace č. 1 ZÚR JMK a návrhu nového 

Územního plánu města Brna“. Veřejný ochránce práv následně dospěl k tomuto závěru: „S ohledem na 

okolnosti daného případu (rozsah dokumentace, rozsah řešeného území, počet obyvatel, souběh s procesem 

pořízení nového Územního plánu města Brna) jsem dospěl k závěru, že by bylo vhodné termín veřejného 

projednání Aktualizace č. 1 ZÚR JMK posunout tak, aby nezasahoval do období, kdy běží termín pro veřejné 

projednání návrhu Územního plánu města Brna, což je druhé největší město v České republice, proto i tato 

dokumentace je mimořádně rozsáhlá.“ 

Ani žádosti veřejného ochránce práv ovšem pořizovatel nevyhověl.  

Vzhledem k výše uvedenému představuje způsob veřejného projednání návrhu AZÚR JMK zásah 

do práv dotčených osob na efektivní účast.  

 

Připomínka č. 11.: Nedostatečná ochrana území Bosonoh a požadavky k jeho 
ochraně 

Vymezení dotčeného území:  

Území městské části Brno – Bosonohy 

 

Odůvodnění připomínky: 

Území městské části Brno - Bosonohy je dlouhodobě zatěžováno nadlimitní hlukovou a imisní zátěží. 

Jakékoliv záměry je proto nezbytné vymezovat a umisťovat takovým způsobem, aby nedošlo k další 

eskalaci zátěže, ale naopak byly vytvářeny podmínky pro přijetí opatření k snížení zátěže. AZÚR musí 

dále poskytnout ochranu i dalším oprávněným zájmům obce a jejich obyvatel, jak jsou uvedeny níže. 

11.1. Ochrana před nepříznivými vlivy dopravy 

Za stěžejní podatel považuje náležité vymezení obchvatu obytné zástavby Bosonoh, a to tak, že koridor 

obchvatu bude vymezen v naprosto těsném souběhu s dálnicí D1, přičemž odvětvení obchvatu 

z existující II/602 a jeho zpětné napojení na II/602 bude upraveno tak, aby bylo trasováno co nejdále 

od současné zástavby MČ Bosonohy a způsobem, aby bylo zajištěno dodržení hygienických limitů.  

V souvislosti s vymezením obchvatu Bosonoh podatel dále požaduje zrušení krajské silnice II/602 přes 

území Bosonoh s tím, že její funkci plně převezme obchvat Bosonoh. Stávající úsek II/602 podatel 

požaduje v AZÚR JMK převést do kategorie vnitroměstské komunikace určené pouze pro dopravu 

v rámci MČ Bosonohy a dopravu cílovou/zdrojovou do/z Bosonoh. Vedení jakákoliv tranzitní dopravy 

přes MČ Bosonohy se ukázalo za posledních několik desetiletí neřešitelným problémem z hlediska 

dodržení zákonných limitů hlučnosti a znečištění ovzduší.  

Podatel dále požaduje plné zatubusování dálnice D1 a obchvatu Bosonoh podél obytné zástavby, a to 

vedle ochrany před hlukem a prachem i z důvodu, aby byla odstraněna bariéra v terénu, vzniklá 

protnutím historicky prakticky srostlých sídelních útvarů Bosonohy a Troubsko.  

Podatel Nesouhlasí s trasováním záměru VRT podél dálnice D1, kdy celá trasa VRT zde není 

v plnohodnotném tunelu a je zdrojem mimořádně velké hlučnosti a také tvoří další bariéru v území. 

Toto musí být dořešeno závazně ve výrokové části AZÚR a musí to být plně posouzeno v SEA k AZÚR. 

Podatel požaduje, aby byla posouzena i varianta trasování vysokorychlostní trati (VRT) dle projektu Ing. 

Kalčíka (projekt 09/2011), kde se tunelové řešení odklání u Ostrovačic od dálnice D1 a je trasováno ve 
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směru na Brno-Žebětín a tunelově se napojuje k nádraží v centru Brna od severu. Toto řešení zcela 

míjí oblast Popůvky, Troubsko, Ostopovice a nemá samozřejmě žádný negativní dopad na MČ Brna, tj. 

Bosonohy, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Bohunice. Požadujeme tedy, aby toto trasování VRT bylo 

prosazováno z úrovně JMK. 

Podatel zásadně nesouhlasí s tím, aby na území Bosonoh bylo vymezeno nepojení komunikace 

43 na dálnici D1. Plánovaná rozlehlá mimoúrovňová křižovatka by vedla k dalšímu překročení 

zákonných hlukových a imisních limitů.   

Při posuzování intenzity dopravy přivedené koridorem komunikace 43 v Bystrcké variantě nedošlo 

k náležitému posouzení intenzity dopravy. Podatel proto požaduje dopravním modelem doložit 

intenzitu dopravy, a to včetně dopravy přes MČ Kohoutovice a dopravy z komunikace 43 přiváděné do 

Bosonoh. 

Vymezení záměru zkapacitnění D1 v ZÚR JMK je chybné a je to nutné v AZÚR korigovat. Zkapacitnění 

dálnice D1 je možné pouze za podmínek, že zde bude v AZÚR doplněno do výroku vytvoření územních 

podmínek pro realizaci takových ochranných opatření, která prokazatelně dle posouzení SEA k AZÚR 

zajistí dodržení všech hygienických limitů. Vzhledem k tomu, že se za desetiletí prokázalo, že za 

současných ochranných opatření nelze docílit splnění zákonných hygienických limitů 60 dB ve dne a 

50 dB v noci, požadujeme, aby ve výrokové části AZÚR bylo závazně stanoveno, že ochrana zde musí 

být realizována tubusem podél celého území městské části Brno-Bosonohy, a to s takovým délkovým 

přesahem na západ i východ, že to prokazatelně zajistí dodržení hygienických limitů.   

Je nepřípustné navrhovat na území MČ Bosonohy vytváření kolektorových pásů u dálnice D1, čímž by 

se počet jízdních pruhů na zkapacitněné dálnici D1 zvýšil na 2 + 3 + 3 + 2 = 10 a s odstavnými pruhy by 

šíře tělesa D1 vzrostla na 12 pruhů, což již nemůže ochránit žádný reálný tubus.  

11.2. Komunikační napojení 

Na str. 142 odůvodnění návrhu AZÚR JMK v části Silnice I/43 Troubsko (D1) – Kuřim (DS40) se uvádí: 

„Požadavek na prověření silničního propojení Troubsko–Bosonohy vychází z předpokladu, že realizací MÚK 

Troubsko v uvažované podobě nejspíše dojde ke zrušení stávající silnice III/15274 mezi Bosonohami a 

Troubskem. Jako součást následných kroků je tedy nutné ve spolupráci s MD (ŘSD), JMK a dotčenými obcemi 

či městskými částmi (tj. nejspíše s Brno-Bosonohami, Troubskem a Ostopovicemi) nalézt shodu v 

problematice potřebnosti nového propojení, které by tuto silnici plně nahradilo, a případně také v 

možnosti jeho konkrétního řešení.  Přímé propojení pro pěší a cyklistickou dopravu mezi Bosonohami a 

Troubskem musí být zachováno. A1 ZÚR JMK v této věci nepředjímá žádné řešení. Úpravy po společném 

jednání vyplývají z rozhodnutí Zastupitelstva JMK o výběru variant ze dne 27. 2. 2020. Na jeho základě bylo 

v A1 ZÚR JMK ponecháno řešení varianty I/2, tj. silniční řešení komunikace 43 (ozn. I/43), dálniční řešení (D43) 

bylo vypuštěno.“ (zdůraznění podatel). Návrh AZÚR JMK tak deklaruje možnost ztráty spojení a potřebu 

ho zachovat, opět však nenabízí řešení, ani neověřuje, jestli je nějaké řešení, odpovídající citovaným 

obecným tezím, vůbec možné. 

Vedení komunikace 43 v Bystrcké variantě může zásadním způsobem narušit propojení Bosonoh, 

Troubska a Bystrce, což by mělo zásadní negativní dopad na území podatele a jeho obyvatele. Podatel 

požaduje zachování uvedených silničních spojení, včetně spojení do Troubska v trase ulice Troubská 

v MČ Bosonohy – Nová v obci Troubsko. Pro podatele je zachování spojení zásadní i ze společenského 

hlediska, jelikož pouze po této komunikaci se lze rozumně dostat ke kostelu v Troubsku a na hřbitov 

v Troubsku.  

Podatel požaduje, aby v AZÚR byly vymezeny nadmístní cyklotrasy, a to způsobem, že budou vymezeny 

regionální cyklotrasy přes území Bosonoh ve směrech na Troubsko, Bystrc, Žebětín, Popůvky. 
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Důvodem je zejména negativní zkušenost z výstavby D1 a zrušení napojení chodců a cyklistů na 

Ostopovice. 

11.3. Další požadavky 

Podatel má dále obavy o negativní dopad umístění koridoru komunikace 43 na podzemní vody a žádá 

náležité prověření tohoto možného negativního vlivu komunikace 43, resp. její vedení způsobem 

neohrožujícím zdroje podzemních vod v Bosonohách. 

V blízkosti plánovaného koridoru komunikace 43 je chráněná lokalita Bosonožský hájek. Její ochrana 

byla v ZÚR JMK z rok 2016 nepřípustně podceněna. Podatel proto požaduje důslednou ochranu této 

cenné lokality. 

 

Závěry:  

Na základě výše uvedených skutečností je podatel přesvědčen, že návrh AZÚR JMK v jeho 

zveřejněné verzi nelze schválit a tento návrh musí být zásadním způsoben přepracován. 

Při pořizování návrhu AZÚR JMK není možné vycházet z Územní studie, která přitom představuje hlavní 

a v zásadě jediný podklad návrhu AZÚR JMK, ačkoliv vykazuje zásadní chyby, pro které je nepoužitelná. 

Je nutné zpracovat Územní studii novou, ve které budou výše uvedené nedostatky napraveny.  

Následně je nezbytné zpracovat nový návrh AZÚR JMK, který bude obsahovat všechny doposud 

zvažované koncepční varianty dopravního řešení, tedy i Optimalizovanou variantu komunikace 43 se 

severním obchvatem Kuřimi.  Takto připravený návrh je pak nezbytné předložit k posouzení v procesu 

SEA a umožnit dotčeným subjektům, obcím a veřejnosti uplatňovat v řádném a zákonném procesu své 

připomínky a námitky. K výběru varianty je pak možné přistoupit až v návaznosti a na základě řádného 

a úplného posouzení všech variant řešení, ke kterým měly všechny dotčené subjekty dostatečnou 

příležitost se vyjádřit. 

Při přípravě nového návrhu AZÚR JMK je pak zejména nezbytné sledovat a důsledně dodržovat tato 

kritéria: 

 navrhovat řešení, která ulehčí dlouhodobě a nadlimitně zatíženým územím, a nebude do nich 

naopak zavlékat další dopravu, 

 v AZÚR 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, 

 provést celkové hodnocení dopravní koncepce, včetně zohlednění transevropské dopravy, a 

navrhnout ucelenou koncepci rozvoje páteřní silniční infrastruktury kraje, která bude jako 

celek řádně posouzena z hlediska svých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, dopravní 

funkčnosti, ekonomických nákladů a dalších aspektů udržitelného rozvoje v souladu 

s požadavky právních předpisů 

 navrhovat pouze řešení, u kterých bude dostatečně ověřena jejich realizovatelnost. 

 

 

 


