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situovaných jižně od Brna a v Modřicích) umožní dále prověřovat dopravní obsluhu města Šlapanice a dopravní
obsluhu území východně od Šlapanic. Případnou realizací záměru by došlo k chybějícímu silničnímu propojení
v území a napojení Šlapanic a území jižně a východně od nich na nadřazenou silniční síť. Prověřená trasa územní
rezervy také může sloužit jako základ pro jednu z možností propojení města Šlapanice s Brnem; prověření
možností propojení je jeden z úkolů pro „Územní studii nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3
metropolitní rozvojové oblasti Brno“ (úkol – prověřit napojení města Šlapanice na dálnici D1 a propojení města
Šlapanice s městem Brnem).
Z těchto důvodů bude v ZÚR JMK ponechán koridor územní rezervy, který slouží jako ochrana území před tím,
aby zde byly realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro silnici.
V námitce je uvedeno, že v návrhu ZÚR JMK u záměru RDS32 stále přetrvává argumentace, že silnice bude
sloužit k napojení rozvojových ploch pro průmysl a výrobu ve Šlapanicích. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě,
v odůvodnění ZÚR JMK je uvedeno, že záměr RDS32 ve směru od JZT, D52/JT a dálnice D2 umožňuje
zpřístupnění a obsluhu rozvojových ploch města Šlapanice. V odůvodnění ZÚR JMK se obecně hovoří o napojení
rozvojových ploch města, ne o plochách pro průmysl a výrobu. Dle platného územního plánu sídelního útvaru
Šlapanice jsou v jižní části města vymezeny poměrně rozsáhlé plochy bydlení v RD, plochy smíšené výroby
a služeb, plochy smíšené obchodu a služeb i plochy pro sport a rekreaci. Město Šlapanice má vymezeny
rozvojové plochy, které je potřeba dopravně obsloužit. Návrh nového územního plánu Šlapanic, který by v této
oblasti žádné plochy nevymezoval, nemá pořizovatel ZÚR JMK k dispozici.
V námitce se dále uvádí, že se nelze opírat ani o Generel krajských silnic JMK (rok zpracování 2008), protože byl
zpracován mj. právě s ohledem na masivní plochy výroby u Šlapanic. Námitka se dále odkazuje na text
odůvodnění záměru DS33 III/15286 Brno, Slatina, obchvat: Dle Generelu krajských silnic je silnice III/15286
součástí nového uvažovaného krajského tahu K36 Brno, Slatina (I/50) – Šlapanice (D1) – Ponětovice – Prace –
Křenovice (II/416). Tah zprostředkovává mezioblastní spojení, páteřní obsluhu sídel (Brno, Šlapanice, Slavkov
u Brna) a napojení průmyslových center Šlapanicka a Slavkovska… Dle citovaného textu nelze dovodit, že se
jedná o stávající průmyslová centra či navrhovaná průmyslová centra, obě města v té době byla (a stále jsou)
centry dojížďky za prací. Přímo v Generelu krajských silnic se hovoří o „spojení průmyslových oblastí“ dotčenou
komunikací, což nemá souvislost s podsouvaným návrhem průmyslové zóny Šlapanice. Dle návrhu ZÚR JMK,
kapitoly B.5. Centra osídlení, patří Slavkov u Brna mezi subregionální centra, Šlapanice mezi centra
mikroregionální; jedním z požadavků na uspořádání a využití území u těchto center je úkol vytvářet podmínky
pro zajištění dostupnosti center. V odůvodnění záměru DS33 bude z důvodu nepřesnosti stávajícího textu
vypuštěn text (Brno, Šlapanice, Slavkov u Brna) a napojení průmyslových center Šlapanicka a Slavkovska a bude
nahrazen textem (Brno, Šlapanice jako mikroregionální centrum, Slavkov u Brna jako subregionální centrum).
Odůvodnění územní rezervy RDS32 Tuřany – Kobylnice, prodloužení II/152 plně vychází z relativně nové studie
z roku 2013 „Vyhledávací studie trasy nové krajské silnice Modřice – Šlapanice – Tvarožná, Dopravoprojekt
Brno, 2013“, zpracované za jiných výchozích podmínek než Generel krajských silnic. V žádném případě nelze
formulovat závěr tak, že pokud pro odůvodnění územní rezervy nelze využít generel krajských silnic, není ji
možné v návrhu ZÚR JMK vymezit. Právě kvůli prověření aktuálních podmínek v území byla pořízena výše
citovaná územní studie, aby nezávisle prověřila dopravní vztahy v území; následně byla podkladem pro
zpracování návrhu ZÚR JMK.
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Téma – jiné
Obec Malá Lhota uplatnila tři podání, která byla níže společně vyhodnocena jako námitky k Návrhu Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „Návrh ZÚR JMK“) podle § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), ve znění pozdějších předpisů.
Každé z těchto tří podání obce Malá Lhota obsahuje samostatnou námitku, přičemž všechny tři námitky se
vztahují ke katastrálnímu území této obce.
Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, jakožto pořizovatel
Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, vypořádal všechna tato tři podání obce Malá Lhota
společně, aby byla vypořádána komplexně na jednom místě.
Námitky
1. Námitka obce Malá Lhota zaevidovaná dne 15.06.2016 pod čj. JMK 93933/2016
Vymezení území dotčeného námitkou:
Katastr Malá Lhota
Obsah námitky:
Neakceptovatelnost trasy varianty dálnice D43 „Německá“ v katastru obce Malá Lhota.
Odůvodnění námitky:
Oba koridory územních rezerv, jak pro variantu „Německou“, tak i pro „Optimalizovanou“, procházejí katastrem
obce Malá Lhota a pokrývají cca 30% (!!) jeho celkové plochy.
Trasa varianty „Německá“ dálnice D43 je pro naši obec neakceptovatelná, neboť koridor pro ni vymezený se
dotýká zástavby v SZ části obce (vzdálenost 10m od nejbližší budovy). Trasa navíc vede územím vyvýšeným nad
zástavbou, což s přispěním převládajícího západního proudění vzduchu nepochybně povede k vysokému
zatížení životního prostředí hlukem, prachem a emisemi škodlivých látek. Nepříznivé vlivy na životní prostředí
v Malé Lhotě generované trasou realizovanou v koridoru „Optimalizovaná“ budou podstatně menší.
2. Námitka obce Malá Lhota zaevidovaná dne 15.06.2016 pod čj. JMK 93929/2016
Vymezení území dotčeného námitkou:
Katastr Malá Lhota
Obsah námitky:
Neakceptovatelnost odkladu definitivního stanovení trasy D43 z důvodu tvorby územního plánu obce.
Odůvodnění námitky:
Oba koridory územních rezerv, jak pro variantu „Německou“, tak i pro „Optimalizovanou“, procházejí katastrem
obce Malá Lhota a pokrývají cca 30% (!!) jeho celkové plochy. Obě varianty ovlivňují výběr lokalit pro stanovení
nových ploch bydlení v ÚP. Lokality, reálně využitelné pro směr dalšího rozvoje obce, jiné než ovlivňované
jednou či druhou variantou trasy D43, nejsou. Nový ÚP, který jsme povinni dle zákona 126/2006, § 188, odst. 1
vydat do 31.12.2020 , musí vycházet z platných a jednoznačných ZÚR JMK. Při odkladu definitivních ZÚR pro
naši lokalitu nelze termín vydání ÚP dodržet.
3. Námitka obce Malá Lhota zaevidovaná dne 15.06.2016 pod čj. JMK 93935/2016
Vymezení území dotčeného námitkou:
Katastr Malá Lhota
Obsah námitky:
Neakceptovatelnost odkladu definitivního stanovení trasy D43 z důvodu stávající dopravní situace na I/43
a jejích nepříznivých dopadů na životní podmínky.
Odůvodnění námitky:
Občané Malé Lhoty, jako občané lokality dopravně velmi závislé na I/43, považují další oddálení definitivního
stanovení trasy D43 a tím i možného zahájení její výstavby o další 3-4 roky za nepřijatelné. Máme za to, (i při
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vědomí si složité situace v kontextu celého JmK), že po létech rozsáhlé (a nákladné) územně plánovací činnosti
není možné, aby neexistoval dostatek podkladů k rozhodnutí o výběru z variant, které jsou již několik roků
vyprojektované, analyzované a posuzované. Požadujeme tedy dokončení jednoznačných ZÚR JMK v co
nejkratším čase, tj. dříve než za 3-4 roky. Další odklad osvobození od života s přetíženou, nebezpečnou a zdraví
škodlivou I/43 považujeme vůči naší obci i všem dalším postiženým za nezodpovědný.
Vyhodnocení námitek:
Z hlediska věcného obsahu byly v předmětných podáních formulovány celkem tři samostatné námitky
s odůvodněním. Jednotlivé námitky byly vypořádány následovně:
1. Námitka „Neakceptovatelnost trasy varianty dálnice D43 „Německá“ v katastru obce Malá Lhota“ se zamítá.
Odůvodnění:
Katastr obce Malá Lhota je v návrhu ZÚR JMK dotčen vymezením územních rezerv pro vedení dálnice D43
v úseku Kuřim – Lysice, a to jak ve variantě „Německé“, tak ve variantě „Optimalizované MŽP“ Pořizovatel
ZÚR JMK vnímá argumenty obce Malá Lhota, poukazující na menší zatížení životního prostředí a zdraví obyvatel
obce v případě varianty „Optimalizované MŽP“, a nesouhlas obce s variantou „Německou“.
Je nepochybné, že dopravní stavby (obzvláště ty vyšší kategorie), s sebou přinášejí vedle pozitiv (lepší dopravní
parametry a dostupnost) také negativní vlivy na životní prostředí a na zdraví občanů, ať již jsou vedeny
v jakékoliv trase. Vzhledem k hustotě osídlení v naší zemi, geomorfologickým podmínkám a dalším limitujícím
faktorům je prakticky nemožné (při zajištění smysluplné dopravní účinnosti) vést silnice mimo kontakt se
stávajícím osídlením (resp. zcela bez vlivů na sídla a jejich obyvatele).
V Dopravní politice České republiky pro období 2014 –2020 s výhledem do roku 2050 (Usnesení vlády ČR
č. 449/2013 Sb.) je zcela případně konstatováno, že „ … dopravní infrastruktura přináší občanům pozitiva, avšak
projekty mohou být teoreticky realizovány ve více variantách, které se liší náklady, délkou přípravy záměru,
územní prostupností a svými negativními vlivy na životní prostředí, zejména pak na životní podmínky občanů
žijících v blízkosti nové infrastruktury. Zároveň návrh projektů může naopak usnadnit životní podmínky obyvatel
na jiném místě. Dopravní infrastruktura je nákladná a dlouhodobá investice, a proto posouzení jednotlivých
variant včetně hodnocení vlivu na životní prostředí musí být důkladné a s účastí veřejnosti. Celý proces je vždy
velmi náročný a může probíhat jen za předpokladu konstruktivního přístupu všech stran.“
Důvody uvedené v podání akcentují ve vztahu k trasování dálnice D43 hledisko ochrany zastavěného území
obce, životního prostředí a zdraví obyvatel. Je však nezbytné vzít v potaz, že kritéria pro plánování dopravních
tras jsou multidisciplinárního charakteru, zváženy a zohledněny musí být nejrůznější aspekty, nejen negativní
vlivy na obyvatelstvo, ale v neposlední řadě také přepravní účinnost a vlivy na různé složky životního prostředí,
které je třeba posoudit v širších souvislostech. Při malé podrobnosti, kterou umožňuje měřítko ZÚR JMK, není
možné porovnat uvedené parametry na potřebné úrovni.
Varianty územní rezervy D43 ve variantě „Německé“ a „Optimalizované MŽP“ budou proto mimo jiné
předmětem podrobného prověřování v rámci „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém
území OB3 Metropolitní rozvojové oblasti Brno“, uložené ZÚR JMK. Tato územní studie v podrobnějším měřítku
prověří a upřesní i návrh koridoru pro D43 včetně všech souvisejících staveb s ohledem na možné varianty
vedení, realizovatelnost technického řešení i požadavky ochrany životního prostředí a lidského zdraví.
Úkolem uvedené územní studie (viz rámcový obsah územní studie v bodě 438 textové části I. návrhu ZÚR JMK)
je v podrobnějším měřítku v územně-funkčních souvislostech prověřit a upřesnit podmínky pro umístění,
funkčnost a reálnost z hlediska vlivů na životní prostředí a lidské zdraví navrhovaných kapacitních silnic
v návaznostech na krajskou silniční síť a vnitroměstský komunikační systém města Brna a v koordinaci
s ostatními významnými záměry dopravní infrastruktury umístěnými v řešeném území. Při prověřování má
územní studie mj. zohlednit strukturu osídlení a limity využití území včetně zastavěných území prověřovaná
řešení směřovat k dopravní účinnosti řešení, minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo, lidské zdraví
a životní prostředí, na přírodu, krajinu a krajinný ráz území.
Jedním z problémových okruhů, na jejichž zpracování má být soustředěna zvláštní pozornost, je „prověřit
varianty dálnice D43 v úseku dálnice D1 – Kuřim se zohledněním návazností na varianty D43 navazujícího úseku
Kuřim – Lysice z hlediska dopravní účinnosti v celém systému silniční a komunikační sítě OB3 metropolitní
rozvojové oblasti Brno a města Brna, územních nároků a v koordinaci s navazujícími záměry“. Při prověřování
má územní studie mj. „zohlednit strukturu osídlení a limity využití území včetně zastavěných území prověřovaná
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řešení směřovat k dopravní účinnosti řešení, minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo, lidské zdraví
a životní prostředí, na přírodu, krajinu a krajinný ráz území“.
Závěrem tedy rekapitulujeme, že dopady obou variant na území obcí a jejich obyvatel budou spolu s dalšími
kritérii podrobněji hodnoceny v rámci územní studie uložené v ZÚR JMK. Součástí územní studie bude hluková
a rozptylová studie, která mj. podrobněji vyhodnotí rizika negativních dopadů na zdraví obyvatel. Podrobněji
o územní studii viz bod 438 textové části I. Návrh ZÚR JMK a kap. G.9. textové části II. Odůvodnění návrhu
ZÚR JMK. Na základě výsledků územní studie dojde k výběru variant pro záměry, které jsou nyní v ZÚR
navrhovány jako územní rezervy ve variantách, jak je tomu i v případě některých úseků dálnice D43. Územní
studie se stane podkladem pro následnou aktualizaci ZÚR JMK.
K problematice zátěže území v rámci územního plánování uvedl Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 6
Ao 6/2010 – 62 ze dne 02.02.2011 že „ … v procesu územního plánování není nikdy možné zajistit rozvoj ku
prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů života pro všechny, kterých se územní plány týkají.
V procesu územního plánování dochází k vážení řady zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být
rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před jinými při zachování právem předvídané proporcionality
a ochrany základních práv před svévolnými a excesivními zásahy. Obecné rozhodnutí o distribuci zátěže v rámci
určitého území při zachování výše zmíněných zásad je politickou diskrecí konkrétního zastupitelského orgánu
územní samosprávy a vyjadřuje realizaci práva na samosprávu konkrétního územního celku.“
K námitce pokrytí cca 30 % celkové plochy katastru obce Malá Lhota koridory územních rezerv konstatujeme,
že ZÚR JMK koridory vymezují v rozsahu mimo zastavěné území obce. Šíři koridoru dále obec upřesní ve svém
územním plánu, a to i s ohledem na své současně zastavěné území (blíže k upřesňování koridorů v územním
plánu viz k námitce č. 2). Vymezení koridorů územních rezerv nebrání obci ve využívání jejího zastavěného
území a neznamená „stavební uzávěru“ ani pro pozemky mimo dosud zastavěné území.
Nejvyššího správní soud uvedl ve svém rozsudku č. 1 Ao 7/2011-526 k ZÚR JMK ze dne 21. června 2012 v článku
[158] cit.: „K tomu je třeba podotknout, že vymezení územní rezervy nepředstavuje stavební uzávěru, byť se jí
v některých ohledech může zdánlivě podobat. V území je i nadále možno činit změny, ovšem s výjimkou těch,
které by znemožnily či podstatně ztížily budoucí využití území způsobem, pro nějž má být území prověřeno.
Jelikož jde o územní rezervu pro koridor dopravní infrastruktury, lze z povahy věci předpokládat, že podrobnější
územněplánovací dokumentací bude územní rezerva zpřesněna tím způsobem, aby vedla mimo dosud zastavěné
území, tedy po pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu, popř. pozemcích určených k plnění
funkcí lesa. Na těchto pozemcích provozované aktivity, tj. zemědělská výroba a lesní hospodaření, stejně jako
stav tohoto území nemohou být vymezením územní rezervy dotčeny“.
2. Námitka „Neakceptovatelnost odkladu definitivního stanovení trasy D43 z důvodu tvorby územního plánu
obce“ se zamítá.
Odůvodnění:
V průběhu prací na ZÚR JMK se ukázalo, že o výběru výsledné varianty D43 v úseku Kuřim – Lysice nelze
jednoznačně rozhodnout. Důvodem je především jednoznačná spjatost stávající dopravní sítě a všech záměrů
v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, kde dochází ke vzájemnému ovlivňování přepravní
účinnosti dopravní sítě při výběru dílčích variant jednotlivých úseků D43 a jejich kombinací. Zároveň vysoká
míra urbanizace území s sebou nese i vysoké riziko kumulace vlivů na životní prostředí a lidské zdraví ve vysoce
zatíženém příměstském prostoru. ZÚR JMK proto ukládají zpracování územní studie – „Územní studie
nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 Metropolitní rozvojové oblasti Brno“ (viz k námitce č.
1).
Z výše uvedených důvodů by tedy vyloučení některé z variant jen na základě některého z dílčích hledisek (ať už
by šlo o znečištění ovzduší či omezení možností rozvoje jednotlivých obcí), bez podrobnějšího prověření všech
výše uvedených souvislostí a dopadů, bylo předčasné. Ve stanovisku SEA k návrhu ZÚR JMK (stanovisko podle
§ 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
ve znění pozdějších předpisů) ze dne 05.01.2016, Ministerstvo životního prostředí pro dálnici D43 stanovilo „…
vymezit koridor pro záměr D43 jako ucelený komplex staveb, prověřených na základě zadané územní studie.
Koridor pro záměr D43 v úseku Kuřim – Lysice může být v ZÚR JMK vymezen nejdříve po dořešení trasování
koridoru pro záměr D43 v úseku D1 – Kuřim, neboť výběr jedné z variant prvně uvedeného úseku předjímá řešení
návaznosti záměru jižně od Kuřimi. Řešením tak může být převedení obou úseků záměru do územní rezervy
v rámci aktuálních zásad a následně jejich zahrnutí do návrhové urychleně zpracované aktualizace ZÚR JMK…“.
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Na základě výsledků územní studie dojde k výběru variant pro záměry, které jsou nyní v ZÚR navrhovány jako
územní rezervy ve variantách, jak je tomu i v případě dálnice D43. Územní studie se stane podkladem pro
následnou aktualizaci ZÚR JMK, při níž bude záměr již vymezen jako invariantní návrhový koridor.
Závaznost Zásad územního rozvoje pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro
rozhodování v území je dána ustanovením § 36 odst. 5 stavebního zákona. Územní plán pak jako navazující
územně plánovací dokumentace pro území konkrétní obce dle ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona
v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se
zásadami územního rozvoje. Znamená to, že záměry obsažené v ZÚR se upřesňují, tj. prověřují v územním plánu
postupem podle stavebního zákona a souvisejících předpisů.
Při zpřesňování vymezení koridoru územním plánem se tedy jedná o princip subsidiarity (tj. přenesení
rozhodování na co nejnižší, bezprostřední úroveň) zakotvený stavebním zákonem. Dle něj záměry
v podrobnostech území obce zpřesňuje územní plán, což obci umožňuje (ve spolupráci s příslušnými dotčenými
orgány a oprávněnými investory a ve vazbě na sousední správní území) zohlednit v maximální možné míře své
zájmy a potřeby.
Pořizovatel ZÚR JMK se neztotožňuje s názorem, že nelze dodržet termín vydání nového územního plánu pro
obec Malá Lhota, který stanoví stavební zákon. Územní plán musí být zpracován v souladu s nadřazenou
dokumentací platnou v době jeho zpracování a vydání. Budou-li takovou dokumentací ZÚR JMK vymezující na
území obce koridory územních rezerv pro obě varianty D43, pak obě územní rezervy budou převzaty do ÚP
Malá Lhota, přičemž koridory mohou být výše uvedeným způsobem zpřesněny (zúženy, popř. vymezeny
v proměnlivé šíři s ohledem na zastavěné území obce apod. Pokud ani za těchto okolností nebude možné
vymezit v pro obec rozvojové lokality mimo koridory územních rezerv, pak bude mít obec možnost rozvoje
stavebního charakteru pouze v lokalitách uvnitř zastavěného území. Vydaný územní plán v tom případě bude
především koordinovat koncepci veřejné infrastruktury, uspořádání krajiny a další složky území, a to až do doby
aktualizace ZÚR JMK, která zakotví vybranou variantu D43. Bezprostředně poté nastane možnost (a zároveň
povinnost dle § 54 odst. 5 stavebního zákona) uvést územní plán do souladu se ZÚR JMK vymezením
a upřesněním návrhového koridoru vybrané varianty v územním plánu, což povede k „uvolnění“ rozvojových
možností obce.
Z výše uvedeného vyplývá, že neexistuje důvod, pro který nelze pořídit územní plán pro obec Malá Lhota.
K vzájemné vazbě mezi jednotlivými nástroji územního plánování doplňujeme, že územní plánování je třeba
chápat jako kontinuální proces, ve kterém jsou jeho nástroje, tedy politika územního rozvoje, zásady územního
rozvoje a územně plánovací dokumentace (územní plány) vzájemně provázány a průběžně se ovlivňují. Tyto
nástroje společně reagují a podle míry své abstrakce a správního členění území řeší problematiku jednoho
a téhož kontinuálního území.“
3. Námitka „Neakceptovatelnost odkladu definitivního stanovení trasy D43 z důvodu stávající dopravní situace
na I/43 a jejích nepříznivých dopadů na životní podmínky“ se zamítá.
Odůvodnění:
V souladu se stavebním zákonem a zadáním jsou v ZÚR JMK vymezeny pro dopravní a technickou infrastrukturu
plochy a koridory návrhové (veřejně prospěšné stavby) a územní rezervy.
Stavební zákon v § 36 odst. 2 umožňuje v zásadách územního rozvoje uložit prověření vybraných ploch
a koridorů územní studií. Zadání ZÚR JMK v bodě 15. uložilo projektantovi vyhodnotit potřebu uložení územní
studie. V průběhu pořizování současných ZÚR vyhodnotil projektant ve vztahu k území metropolitní rozvojové
oblasti Brno OB3 všechny dostupné podklady a dospěl k závěru, že je účelné a nezbytné uložit zpracování
územní studie. Cílem územní studie je prověřit v územním detailu potřebnost a realizovatelnost vybraných
záměrů navrhované koncepce silniční dopravy na území Jihomoravského kraje, jež byly vymezeny v podobě
územních rezerv. Podrobné odůvodnění závěru je uvedeno v Odůvodnění Návrhu ZÚR JMK v kapitole G.9. (k
bodu 438).
Pořizovatel ZÚR JMK nesouhlasí s názorem, že vymezení územních rezerv v ZÚR JMK, resp. uložení jejich
prověření v územní studii je „nezodpovědným odkladem definitivního stanovení trasy D43“. Pořizovatel pouze
využívá ve prospěch kvality budoucího řešení relevantní nástroje územního plánování, a to s ohledem na
komplikovanost centrálního území kraje a potřebnost prověření záměrů, které se v něm kumulují,
v podrobnějším měřítku.
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K důvodům, proč není rozhodnuto v návrhu ZÚR JMK o výběru varianty dálnice R43 v úsecích Kuřim – Lysice
a k otázce dostatečnosti existujících podkladů pro rozhodnutí dále uvádíme:
V prvé řadě je třeba poukázat na složitost a komplexnost celé problematiky, kdy výběr výsledné varianty D43
v úseku dálnice D1 – Kuřim a v navazujícím úseku Kuřim – Lysice je úzce spjatý s celkovým dopravním systémem
a řešením jádrového území rozvojové oblasti OB3 Metropolitní rozvojové oblasti, což je jedním z důvodů, proč
ZÚR JMK ukládají zpracování územní studie pro jádrové území OB3. Tato územní studie v podrobnějším měřítku
prověří všechny potřebné souvislostí, upřesní i návrh a potřebnou šířku koridoru pro dálnici D43 včetně všech
souvisejících staveb s ohledem na možné varianty vedení, realizovatelnost technického řešení i požadavky
ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Výsledky územní studie budou podkladem pro výběr výsledné
varianty i vymezení koridoru D43 jako veřejně prospěšné stavby v aktualizaci ZÚR JMK.
K uvedenému doplňujeme, že Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR) je stanoven úkol pro
Metropolitní rozvojovou oblast Brno – pořídit územní studii řešící zejména vazby veřejné infrastruktury.
Návrhem ZÚR JMK uložená „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3
Metropolitní rozvojové oblasti Brno“ tak plní úkol stanovený Jihomoravskému kraji PÚR ČR.
V současné době není k dispozici dostatek podkladů v potřebné podrobnosti, zpracovaných ve stejném pojetí,
v jednom období a v jednotném prostorovém vymezení. Kvalitní závěr může být vynesen až na základě určitého
portfolia dat, jinak dochází ke zkreslení a závěr nemusí být úplný. Toto portfolio dat je sice již částečně hotovo,
ale je nezbytné ho doplnit o výsledky studie, na základě které bude teprve možné komplexní posouzení celé
problematiky. Varianty D43 byly v minulosti podrobně prověřovány z hlediska územní průchodnosti, napojení
na nižší silniční síť a technického řešení, nikoli však v širších souvislostech a komplexně z hlediska zajištění
obslužnosti dotčeného a širšího území, včetně potřebné doprovodné sítě apod.
Postup prověřování jádrového území kraje cestou územní studie akceptovalo i Ministerstvo životního prostředí
(MŽP) které vydalo k návrhu ZÚR JMK stanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (stanovisko SEA) dne
05.01.2016. K územní studii MŽP ve stanovisku uvedlo cit.: „Návrh ZÚR JMK obsahuje řadu záměrů
s potenciálem přispět ke zlepšení kvality ovzduší (zkvalitnění a zkapacitnění veřejné dopravy [nové terminály
IDS, modernizace a výstavba železničních tratí], vyvedení dopravy mimo obytnou zástavbu [obchvaty obcí],
stavby plynovodů a teplovodů [předpoklad nahrazení alespoň části lokálních topenišť] aj.), pokračující absence
ZÚR JMK by naopak mohla bránit rozvoji v některých oblastech a v konečném důsledku implikovat zhoršování
imisní zátěže. V dané situaci proto MŽP považuje za nejvhodnější dokončit pořizování stávajícího návrhu
ZÚR JMK a následně urychleně zpracovat aktualizaci zásad, respektující výsledky vypracované územní studie.“
Dále MŽP stanovilo požadavek „Bezodkladně po pořízení územní studie zajistit komplexní dořešení problematiky
uspořádání nadřazené silniční sítě v jádrovém území metropolitní oblasti Brno převedením vybraného řešení do
návrhové části ZÚR JMK v rámci jejich aktualizace tak, aby byly vytvořeny územní podmínky a předpoklady pro
možnou přípravu a zahájení realizace celého souboru rozhodujících dopravních staveb vybraného koncepčního
scénáře, které v cílové podobě umožní vytvořit plnohodnotné podmínky pro ochranu zdraví obyvatel a životního
prostředí.
Pro dálnici D43 pak uložilo „… vymezit koridor pro záměr D43 jako ucelený komplex staveb, prověřených na
základě zadané územní studie. Koridor pro záměr D43 v úseku Kuřim – Lysice může být v ZÚR JMK vymezen
nejdříve po dořešení trasování koridoru pro záměr D43 v úseku D1 – Kuřim, neboť výběr jedné z variant prvně
uvedeného úseku předjímá řešení návaznosti záměru jižně od Kuřimi. Řešením tak může být převedení obou
úseků záměru do územní rezervy v rámci aktuálních zásad a následně jejich zahrnutí do návrhové urychleně
zpracované aktualizace ZÚR JMK…“.
Co se týče možnosti rozhodnutí o výběru variant v rámci současně zpracovaných ZÚR JMK, je třeba zohlednit
skutečnost, že do procesu pořizování nových ZÚR JMK (oproti ZÚR JMK vydaným v roce 2011 a zrušeným
soudem) také výrazně zasáhla novela stavebního zákona (účinná od 01. 01.2013), která omezila podrobnost
řešení příslušející jednotlivým druhům ÚPD. V rámci ZÚR JMK není možné dosáhnout takové úrovně znalostí
o území, záměrech a jejich kumulovaných a synergických vlivech, která je potřebná k dostatečně
kvalifikovanému a podloženému rozhodnutí o variantách.
Složitost posuzování kumulativních a synergických vlivů v procesu vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní
prostředí (SEA) je přitom důležitým faktorem podporujícím detailnější zkoumání záměrů vymezených
v ZÚR JMK a jejich dopadů do území, a to i s ohledem na fakt, že při zrušení ZÚR JMK v roce 2012 Nejvyšší
správní soud (NSS) ve svém rozsudku vyslovil jiný právní názor na posouzení kumulativních a synergických vlivů
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v procesu SEA, než jaký do té doby zastávala státní správa.
Podkladem pro aktualizaci ZÚR JMK a invariantní vymezení zásadních infrastrukturních záměrů dálniční
a silniční sítě v jádrovém území rozvojové oblasti Brno jako veřejně prospěšné stavby s předpokladem možného
zahájení jejich projektové a realizační přípravy bude tedy výsledek územní studie. Pořizování územní studie
bude zahájeno bezodkladně po vydání ZÚR JMK. Poté bude bezodkladně pořízena aktualizace ZÚR JMK.
Důvodem, proč D43 v úseku Kuřim – Lysice není vymezena jako veřejně prospěšná stavba s možným zahájením
projektové a realizační přípravy je především zabránit případnému riziku, že bude realizována D43 ve směru od
severu až po Kuřim dříve, než bude realizován navazující úsek Kuřim – dálnice D1. To by znamenalo zavedení
dopravy v prostoru Kuřimi na stávající kapacitně nevyhovující silnici I/43 s průchodem Brnem přes VMO
a vnitroměstské komunikace. Taková situace by zcela paralyzovala celý silniční a komunikační systém Brna
a okolí a znamenala by zásadní zhoršení podmínek životního prostředí a lidského zdraví.
Negativní dopady stávající silnice na I/43 na životní podmínky v obcích, kterými prochází, jsou
nezpochybnitelné. Situace však, jak plyne z výše uvedeného, nemůže být řešena separátně, ale v rámci
celkového uspořádáním dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno
a především ve vazbě na navrhovanou dálnici D43. Z tohoto předpokladu evidentně vychází také obsah
připomínky. I přes naléhavost však není možné řešení „urychlit“ nedostatečně podloženým výběrem některé
z variant.
K trasování dálnice D43 (rychlostní silnice R43) uvádíme, že koncepce dopravy v Jihomoravském kraji,
uplatněná v ZÚR JMK, navazuje na dlouhodobě sledované zásady a principy rozvoje území včetně nadřazené
dopravní infrastruktury. Aktuálně zohledňuje a zapracovává strategie a principy platných oborových
dokumentů schválených vládou ČR, především Dopravní politiku České republiky pro období 2014 –2020
s výhledem do roku 2050 (Usnesení vlády ČR č. 449/2013 Sb.), Dopravní sektorovou strategii, 2. fázi (Usnesení
vlády ČR č. 850/2013 Sb.) a dále Politiku územního rozvoje.
V Dopravní politice České republiky je k problematice urychlení přípravy staveb uvedeno: „ … dopravní
infrastruktura přináší občanům pozitiva, avšak projekty mohou být teoreticky realizovány ve více variantách,
které se liší náklady, délkou přípravy záměru, územní prostupností a svými negativními vlivy na životní prostředí,
zejména pak na životní podmínky občanů žijících v blízkosti nové infrastruktury. Zároveň návrh projektů může
naopak usnadnit životní podmínky obyvatel na jiném místě. Dopravní infrastruktura je nákladná a dlouhodobá
investice, a proto posouzení jednotlivých variant včetně hodnocení vlivu na životní prostředí musí být důkladné
a s účastí veřejnosti. Celý proces je vždy velmi náročný a může probíhat jen za předpokladu konstruktivního
přístupu všech stran.“
V rámci Dopravní sektorové strategie je chybějící úsek silnice R43 Brno – Staré Město identifikován jako
nedostatek jednak z hlediska kompletnosti sítě TEN-T, jednak z hlediska dobudování plánované sítě dálnic
a rychlostních silnic. Je zde však také uvedeno, že „s ohledem na prioritizaci opatření, výsledky ekonomického
hodnocení, dostupné finanční zdroje a složitost povolovacích procesů nebude v horizontu do roku 2030 zřejmě
možné dostavět rychlostní silnici R43 v úseku Svitávka – Staré Město“.
Dále z Dopravní sektorové strategie citujeme: „R43 Troubsko – Staré Město (clustery CS025P Troubsko – Kuřim,
projekt S165; CS4199aN Kuřim – Svitávka, projekt S322; CS199bN Svitávka – Staré Město, projekt S321): Ve
vztahu k těmto clusterům, resp. projektům, je třeba primárně zajistit jejich nezpochybnitelnou územní stabilizaci
v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje. V severní části na území Pardubického kraje je trasa
územně stabilizována. Poté je třeba v rámci územně definovaných koridorů provést hodnocení konkrétního
trasování v rámci procesu EIA. Souhlasné stanovisko MŽP v rámci procesu EIA bylo prozatím vydáno pouze ve
vztahu k projektu S322 (Kuřim – Svitávka). S ohledem na očekávatelné komplikace v průběhu investorské
přípravy těchto projektů a s ohledem na výsledky hodnocení předmětných clusterů v Knize 8 není počítáno
s realizací těchto projektů v období 2014 – 2020. V rámci přípravných prací je třeba volit obhajitelné technickoekonomické řešení celého tahu.“ Dále se zde uvádí, že „…. R43 v současné době nemůže plnit roli projektu pro
zvýšení absorpční kapacity finančních prostředků, neboť není dostatečně investorsky připravena. Z uvedeného
důvodu jsou pro zvýšení absorpční kapacity sledovány jiné připravenější projekty, byť jejich důležitost v rámci
systému byla shledána jako nižší než potřeba nové stopy silniční komunikace mezi D1 a I/35 (R35).“
Výše uvedené časové horizonty a jejich odůvodnění prokazují, že možnost realizace dálnice D43 (dle předchozí
právní úpravy silnice R43) není determinována pouze postupem zvoleným v ZÚR JMK (prověření dopravní sítě
cestou územní studie), ale roli zde hrají další významné faktory mimo oblast územního plánování, které
ŵŽǎŶŽƐƚƵƌǇĐŚůĞŶĠƌĞĂůŝǌĂĐĞǌēĂƐŽǀǉĐŚĚƽǀŽĚƽƉƌĂŬƚŝĐŬǇǀǇůƵēƵũş͘
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