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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Odbor životního prostředí 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava 

ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ 

 

 
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákona) 
 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

 
Název:   Přeložka silnice I/37 hranice Pardubického kraje – Ždírec nad 

Doubravou       
 
Kapacita (rozsah) záměru:  Délka 7,6 km, kategorie S9,5/80  
 

Charakter záměru:  Úprava současné silnice I/37 (výškové a šířkové parametry) 
včetně nových přeložek, jednak města Ždírec nad Doubravou 
a variantně sídelního útvaru Údavy. Náhrada úrovňového 
křížení I/37 s tratí ČD, resp. se silnicí I/34 křížením 
mimoúrovňovým. Dle vyjádření stavebního úřadu je 
navrhovaná stavba v rozporu se závaznou částí územního 
plánu sídelního útvaru města Ždírec nad Doubravou.  

 
Umístění:  kraj: Vysočina   

 obec:   Ždírec nad Doubravou, Slavíkov     

 kat. území:  Kocourov u Slavíkova, Údavy, Rovný, Horní Studenec, Ždírec 
nad Doubravou, Kohoutov u Ždírce nad Doubravou      

 

Zahájení:  předpoklad 2018 
 

Dokončení:  předpoklad 2020   
 

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 

 KUJI 88797/2007/OZP/Fr 
 

Mgr. Fryš/564 602 504 22.12.2008 

 
 
Dle rozdělovníku : 
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Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 
Jihlava        

 
IČ:       65993390   

 
 
SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK: 

 
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval           
Ing. Tomáš Adam,  obdržel krajský úřad vyjádření těchto subjektů : 
 
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 11.12.2008 
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina z 9.12.2008 
Správy CHKO Žďárské vrchy z 9.12.2008 
Správy CHKO Železné hory z 8.12.2008 
Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina z 1.12.2008 
Odboru životního prostředí Městského úřadu Chotěboř z 17.12.2008 
 
Požadavek na další posuzování dle zákona uplatnily tyto subjekty: ČIŽP OI Havlíčkův Brod, 
Správa CHKO Žďárské vrchy, Správa CHKO Železné hory. KHS doporučuje variantu „obchvat 
Údavy“. OŽP KrÚ Vysočina z hlediska zákona o ochraně ZPF sděluje, že záměr podléhá 
souhlasu s návrhem trasy. Vyjádření OŽP MěÚ Chotěboř je bez připomínek. 
 
Připomínky se týkají těchto tématických okruhů : 
 
Nedostatečného posouzení dopadu záměru na krajinný ráz (vyjádření Správy CHKO Žďárské 
vrchy a Správy CHKO Železné hory) 
Správa CHKO Ždárské vrchy požaduje posoudit alternativní řešení úseku severovýchodně od 
Ždírce nad Doubravou (úrovňové křížení, vybudování železničního tunelu).  
Bude předmětem dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.  
 
Správa CHKO Železné hory požaduje hodnotit změnu krajiny vyvolanou navrhovaným 
budováním náspových těles komunikace, obchvatem Údav, zásahem do doprovodné zeleně 
podél komunikace (řešení protihlukové stěny event. zemního valu s doplněním souvislé 
vegetace, omezení migračních cest pro živočichy) 
Bude předmětem dokumentace vlivů záměru na životní prostředí  
 
Posunu trasy obchvatu (vyjádření ČIŽP OI Havlíčkův Brod) 
Doporučení posunout  trasu obchvatu východně od háje Borovinka – mimo PHO II. st. 
Bude zohledněno v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí 
 
Zajištění migračních průchodů ve vztahu k ÚSES (vyjádření ČIŽP OI Havlíčkův Brod) 
Bude předmětem dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 
 
Zásahu do mimolesních dřevin (vyjádření ČIŽP OI Havlíčkův Brod a Správy CHKO Železné 
hory) 
Nezbytnost zachování alespoň jednostranného stromořadí podél komunikace. Za nepřijatelné 
ČIŽP považuje jakékoliv kácení dřevin v oboustranné aleji mezi Ždírcem n. D. a Krucemburkem. 
Napojení na stávající silnici I/37 je třeba provést v místech, kde v této aleji stromy již chybí. ČIŽP  
Bude zohledněno v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, která bude vycházet 
z dendrologického průzkumu s vyhodnocením stavu jednotlivých dřevin a vyčíslením ekologické 
újmy.  
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Správa CHKO Železné hory považuje za zásadní zachování stávající zeleně podél východní 
strany stávající komunikace 
Bude zohledněno v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, která bude vycházet 
z dendrologického průzkumu s vyhodnocením stavu jednotlivých dřevin a vyčíslením ekologické 
újmy.  
 
Nedostatečného botanického průzkumu (vyjádření ČIŽP OI Havlíčkův Brod) 
Bude předmětem dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
 
Dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (vyjádření ČIŽP OI Havlíčkův Brod) 
Bude zohledněno v dokumentaci vlivů na životní prostředí s cílem minimalizovat zábor pozemků 
určených k plnění funkcí lesa.  
  
 
ZÁVĚR: 

 
Záměr „Přeložka silnice I/37 hranice Pardubického kraje – Ždírec nad Doubravou“ naplňuje 
dikci bodu 9.1 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (novostavby, rozšiřování a přeložky silnic 
všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy), a to dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Proto bylo 
dle § 7 zákona  Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno 
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona  
 
   Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr  
 

 

 „ Přeložka silnice I/37 hranice Pardubického kraje – Ždírec nad Doubravou “  
                      bude posuzován podle zákona         
 
 
Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace podle ustanovení § 8 zákona s náležitostmi dle 
přílohy č. 4 cit. zákona. Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu 
zákona. Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky 
získané v rámci zjišťovacího řízení, zejména se  zaměří na následující aspekty: 

 
- Vyhodnotit vliv záměru na krajinný ráz včetně aspektů úrovňového křížení, vybudování 

železničního tunelu 
- Vyhodnotit možnost uplatnění nejen protihlukové stěny, ale i zemních valů či polovalů, 

a to i ve vazbě na bezpečnou migraci živočichů  
- Minimalizovat uplatnění náspů   
- Řešit posun trasy obchvatu východně od háje Borovinka – mimo PHO II. st. 
- Posoudit ovlivnění skladebných prvků územního systému ekologické stability (migrační 

propustnost) 
- Minimalizovat kácení mimolesních dřevin (v této souvislosti též prokázat nemožnost 

zachování zeleně podél východní strany stávající komunikace a nezbytnost 
oboustranného kácení v aleji mezi Ždírcem n. Doubravou a Krucemburkem ) 

- Provést dendrologické hodnocení a na jeho základě vyčíslit možnou  ekologickou újmu 
Provést botanický průzkum zahrnující též jarní aspekt 

- Posoudit možnost minimalizace záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa na 
základě podrobnější specifikace   

 
Dokumentace bude předložena v 10 písemných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě. 
Součástí dokumentace bude též aktuální vyjádření stavebního úřadu z hlediska územně 
plánovací dokumentace. 
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Příslušný úřad doporučuje zpracovateli dokumentace a oznamovateli projednat způsob 
vypořádání připomínek před odevzdáním dokumentace se správními úřady, které tyto 
připomínky uplatnily.   
 
 
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním 
řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních 
úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
 
Krajský  úřad  kraje  Vysočina, odbor  životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž 
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia 
 
Město Ždírec nad Doubravou a obec Slavíkov jako dotčené územní samosprávné celky ve 
smyslu § 16 odst. 3 zákona  žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího 
řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. 
rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň město Ždírec 
nad Doubravou, obec Slavíkov žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení 
této informace na úřední desce.  
 

 
 

 
Mgr. Michal Fryš                
úředník odboru životního prostředí 
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Rozdělovník 
 
Dodejkou  
 
Oznamovatel: 
 
1/  Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01  JIHLAVA 
     ( + obdržená vyjádření)  
 
Dotčené územní samosprávné celky: 
 
2/  Město Ždírec nad Doubravou, 582 63  ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU 
 
3/ Obec Slavíkov, 582 65  SLAVÍKOV    
 
4/   Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde 
 
 
Dotčené správní úřady: 
 
5/ Krajský úřad kraje Vysočina – zde 
 
6/ Městský úřad Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01  CHOŤEBOŘ 
 
7/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod, Rozkošská 2331, 580 01  

Havlíčkův Brod 
 
8/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01  

HAVLÍČKUV BROD 
 
9/ Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25  NASAVRKY 
 
10/ Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
 
 
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:  
 
11/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 
 
 
Na vědomí : 
 
12/ Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, Trčků z Lípy 69, 583 01  CHOTĚBOŘ 
 
13/  Městský úřad Ždírec nad Doubravou, stavební úřad, Školní 500‚ 582 63  ŽDÍREC NAD  

DOUBRAVOU 
 
14/ Povodí Labe s.p., závod Pardubice, Teplého 2014, 530 12  PARDUBICE 
 
 
 
 


