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Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu 
ustanovení § 20 a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), obdržel dne 17.02.2015 oznámení záměru „Blansko, 
ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí“, k. ú. Blansko, okres Blansko. 
Oznamovatelem je Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 00279943. 

Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení): 10.6, 
sloupec B - Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 
3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu 
pro celou stavbu  

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

Identifikační údaje: 

Název:  Blansko, ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí 

Umístění:  Jihomoravský kraj 

 okres: Blansko 

 město: Blansko 

  k. ú.:  Blansko 

  parc. č.: 795/3, 795/12, 795/13, 796/1, 796/3, 796/4, 796/6, 796/7, 796/8, 796/9, 
802/4, 1111 

Oznamovatel: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 00279943 

Charakter záměru:  

Záměrem investora je vybudování parkoviště pro osobní automobily v ulici Zahradní. Nově 
navržené parkoviště bude mít kapacitu 141 osobních automobilů (vč. 2 parkovacích stání pro 
osoby doprovázející dítě v kočárku a 8 parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace). Parkoviště tvoří dvě komunikace, podél kterých budou vybudována vlastní parkovací 
místa, parkovací boxy a komunikace pro pěší. Zastřešené parkovací boxy (30 míst) jsou 
zakomponovány do svahu nad nemocnicí, přičemž je využito stávajícího sklonu terénu. Kolmá 

Váš dopis zn.:  Dle rozdělovníku 
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„Blansko, ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí“, k. ú. Blansko, okres 
Blansko – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
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(povrchová) parkovací stání v maximální míře využívají stávající nivelety terénu – především v ulici 
Zahradní, kde se v prostoru stávajících objektů k bydlení současná úroveň povrch mění v rozsahu 
max. 10 cm. V místech, kde jsou různé výškové úrovně terénu, jsou navrženy železobetonové 
opěrné stěny, případně gabionové stěny. 

Prostor parkoviště nad nemocnicí bude oplocením oddělen od areálu nemocnice, příjezd na 
parkoviště z ulice Sadová bude volný. Pro příjezd bude využito stávajícího napojení ulice Zahradní 
na ulici Sadová – křižovatka má asfaltový povrch až po zadní hranu chodníku při ulici Sadová. 
Od této hrany bude pokračovat nová povrchová úprava příjezdných komunikací a parkovacích 
ploch. Příjezd z ulice Sadová bude běžně využíván pro zajíždění na parkoviště a na odjezdy 
z parkoviště. Kromě toho bude parkoviště nad nemocnicí mít ještě jeden vjezd – z vnitroareálové 
komunikace nemocnice. Tento vjezd nebude běžně využíván – bude opatřen vraty, otevírání vrat 
bude v případě potřeby zajišťovat správa nemocnice. 

Lokalita bude nově vybavena uličním mobiliářem – lavice, odpadkové koše. Prostor parkoviště 
bude osvětlen 13 novými stožáry veřejného osvětlení. Po dokončení stavebních prací bude 
provedena výsadba stromů a nezpevněné plochy budou zatravněny. 

Odvodnění komunikací a zpevněných ploch je navrženo částečně vsakem (spodní komunikace a 
parkovací plochy – před parkovacími boxy), částečně napojením přes retenční nádrž do stávající 
dešťové kanalizace. Látky obsažené ve vodách z parkoviště budou filtrovány přes instalovanou 
filtrační vrstvu CINIS®. 

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, ve svém vyjádření sděluje, že záměr stavby není 
v rozporu se zájmy vyjádřenými v platné ÚPD. 

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

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 04/2016 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 10/2016 

 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

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

Vyjádření Jihomoravského kraje a MěÚ Blansko, OŽP, byla bez připomínek. 

Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj posoudil předložené oznámení záměru „Blansko, ulice 
Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí“, k. ú. Blansko, okres Blansko, bez 
připomínek a nepožaduje jeho další posuzování ve smyslu uvedeného zákona. 

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí 

Uvedený záměr, který podléhá zjišťovacímu řízení, byl posouzen z hlediska širších zájmů ochrany 
životního prostředí. Na podkladě předložené dokumentace je zřejmé, že realizace a provoz 
předmětné akce uvedené v záměru nebudou mít závažné dopady, které by výrazně negativně 
ohrožovaly jednotlivé složky životního prostředí v jejím okolí. Z toho důvodu proto nepovažujeme 
za nutné posouzení záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládáme, že v rámci povolovacího řízení 
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předmětného záměru bude věcně a místně příslušným stavebním úřadem řešen dostatečně dopad 
stavby na dané území. V rámci tohoto řízení budou v plném rozsahu zohledněny i požadavky 
našeho odboru ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí a zájmům chráněným 
právními předpisy na jednotlivých úsecích státní správy.  

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno 

Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší : 

Záměrem projektové dokumentace je návrh nového parkoviště, které řeší kapacitní plochy pro 
parkování a odstavování osobních vozidel v nevyužité části areálu Nemocnice Blansko při ulici 
Sadová a v prostoru ulice Zahradní v Blansku. Parkovací boxy jsou řešeny jako otevřené, 
zastřešené, vzájemně oddělené železobetonovými stěnami. V jednom parkovacím boxu je 
navrženo stání dvou automobilů. Celkový počet automobilů v parkovacích boxech je 30. Realizací 
záměru nedojde k významnému nárůstu koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. V lokalitě 
nebude zásadně navýšen počet vozidel, která dnes užívají plochy v okolí nemocnice pro parkování. 
Imisní zátěž lokality se tedy podstatně nezmění. Dokumentace hodnotí veškeré vlivy na životní 
prostředí z hlediska ochrany ovzduší.  

Vyjádření z hlediska ochrany vod: 

V záměru není uvedeno, jakým způsobem je zakončena oddílná dešťová kanalizace, do které je 
odvodněna část parkovací plochy. ČIŽP dále upozorňuje na fakt, že dlouhodobým působením může 
docházet k výluhům z uvedeného filtračního materiálu do horninového prostředí, a doporučuje 
proto zvážit možnost použití standardního odlučovače ropných látek (i pro část vod, zaústěných do 
oddílné dešťové kanalizace). Případně doložit záměr nezávislým posudkem, který jednoznačně 
vyloučí možnost ovlivnění horninového prostředí a kvality podzemních vod použitím uvedeného 
filtračního materiálu CINIS. 

Vypořádání: 

Krajský úřad informoval oznamovatele prostřednictvím e-mailu o vyjádření ČIŽP a požádal ho 
o vyjádření k tomuto vyjádření. Oznamovatel své vyjádření krajskému úřadu zaslal dne 11.03.2015 
e-mailem spolu s certifikátem č. 040-039899 ze dne 16.11.2011, na výrobek „Struska ECH“ a 
Protokolem č. 155/2015/POV, ze dne 26.02.2015, o rozboru odpadních voda ve vyjádření uvádí: 

„Na základě vyjádření projektanta a přiloženého certifikátu považujeme stanovisko 
č.j. ČIŽP/47/ŘI/1502636 002/15/BLV ze dne 5.3.2015 ve věci vyjádření z hlediska ochrany vod za 
nedůvodné.“  

Projektant ve vyjádření uvádí: 

„Dobrý den, v příloze posílám kopii certifikátu, je platný do 30.11.2016, v současné době se pracuje 
na prodloužení platnosti. Dále přikládám aktuální rozbor vody z parkoviště společnosti Stomaped 
ve Vyškově (parkoviště je v provozu od roku 2001), z výsledku rozboru vyplývá, že sledované 
množství uhlovodíků C10-C40 <0,03 mg/l, což je hluboko pod povolenou hodnotou. Kromě 
uvedeného parkoviště bylo jen v okolí Brna úspěšně realizováno několik staveb s použitím filtrační 
látky CINIS (parkoviště na ul. Voříškova v Brně, parkoviště společnosti Walter v Kuřimi, parkoviště 
na ulici Na Bitýškách ve Veverské Bítýšce,....). Jako projektant nemám důvod ani oprávnění 
zpochybnit výsledky certifikátu vystaveného akreditovanou laboratoří, vím, že filtrační látky CINIS 
se ve velkém měřítku používá k záchytu ropných látek ve velkých trafostanicích pod olejovými 
transformátory, kde případná havárie by měla daleko horší následky na životní prostředí, než 
případné drobné úkapy z motorových vozidel (navíc takové vozidlo by se na veřejných 
komunikacích nemělo vůbec pohybovat a nemělo by mít platnou technickou prohlídku). 
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S případnými konkrétními dotazy je možno se přímo obrátit na dodavatele materiálu CINIS, nebo 
na www.cinis.ustecko.com.“ 

Oznamovatel dále doplnil, že oddílná dešťová kanalizace, do které je odvodněna část parkovací 
plochy, je zakončena do potoka Sloupečník v Horní Palavě. Dále oznamovatel uvedl: „Odvedení 
dešťových vod se děje následně: na části je čistý  vsak - cca 30% plochy přes filtrační vrstvu odtok - 
jde z části cca 30% do jednotné kanalizace na Sadovou ulici zakončené ČOV a další odtok zbylých 
cca 40% přes filtrační vrstvu spádováno do drénů je odvedeno do dešťové kanalizace a něco se opět 
vsákne z těch drénů (záleží zda je suché či deštivé období). Veškeré odtoky do kanalizací se 
zpomalují po dobu 15 minut. V toku Sloupečník tak může skončit max. 40% přefiltrovaných 
povrchových vod z parkoviště ale významně naředěných vodami z areálu nemocnice a domova 
důchodců a rodinných domů.“ 

Vypořádání: 

Krajský úřad považuje zabezpečení plochy záměru filtrační látkou CINIS® za dostatečné a takového 
charakteru, který zabrání případných vlivům záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel. 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně s oznámením záměru Města 
Blansko, se sídlem nám. Svobody 32/3, Blansko (IČ:00279943) „Blansko, ulice Zahradní, parkovací 
boxy a parkoviště nad nemocnicí“, k.ú. Blansko, okres Blansko, zpracovaným v rozsahu dle přílohy 
č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. Ing. Hanou Jeglovou, Silůvky - Trávníky 72, 664 46 Prštice u Brna dne 
16. 02. 2015, z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví souhlasí a nepožaduje záměr dále 
posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.  

Pro následné řízení v režimu stavebního zákona se stanovují tyto podmínky: 

1) součástí dokumentace pro územní řízení záměru (stavby) bude protokol o kontrolním měření 
stávající hlukové zátěže v území dotčeném stavbou v denní a noční době, přičemž měření je třeba 
provést v chráněném venkovním prostoru stavby lůžkového zdravotnického zařízení na pozemku 
parc. č. 3282 v k.ú. Blansko a v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb - objekty k 
bydlení na pozemcích parc. č. 1502 a 1088 v k.ú. Blansko;  

2) v souladu s ustanovením § 32a zákona č. 258/2000 Sb. může měření hluku v životním prostředí 
člověka podle tohoto zákona provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace 
podle § 83c zákona č. 258/2000 Sb.; výsledky kontrolního měření hluku budou součástí podkladů 
dokumentace pro územní řízení stavby a budou projednány s KHS JmK - územní pracoviště 
Blansko;  

3) při uvedení stavby do provozu a užívání (např. v průběhu zkušebního provozu) bude 
požadováno ověřit zátěž chráněného venkovního prostoru stavby lůžkového zdravotnického 
zařízení a chráněného venkovního prostoru ostatních staveb hlukem z provozu parkoviště a 
parkovacích boxů měřením v denní a noční době, deklarovanou v dokumentaci „Hluková studie 
č. 14012S142 BLANSKO - ULICE ZAHRADNÍ, PARKOVACÍ BOXY A PARKOVIŠTĚ NAD NEMOCNICÍ“, 
vypracované dne 08. 02. 2015 pod č. 14012S142 Ing. Pavlem Berkou, Ph.D. a Ing. Petrou 
Berkovou, Ph.D., Akustika BP, V Oslavě 2, 664 12 Oslavany; v případě překročení hygienických 
limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, budou řešena opatření k jejich docílení. 

Vypořádání: 

Krajský úřad zahrnul výše uvedené podmínky KHS do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 
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Závěr: 

 

Záměr „Blansko, ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí“, k. ú. Blansko, okres 
Blansko, naplňuje dikci bodu 10.6 sloupce B kategorie II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský 
úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného 
zákona stanoví, že uvedený záměr 

 

nebude posuzován 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

za podmínek: 

1) Součástí dokumentace pro územní řízení záměru (stavby) bude protokol o kontrolním měření 
stávající hlukové zátěže v území dotčeném stavbou v denní a noční době, přičemž měření je 
třeba provést v chráněném venkovním prostoru stavby lůžkového zdravotnického zařízení na 
pozemku parc. č. 3282 v k. ú. Blansko a v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb - 
objekty k bydlení na pozemcích parc. č. 1502 a 1088 v k. ú. Blansko;  

2) V souladu s ustanovením § 32a zákona č. 258/2000 Sb. může měření hluku v životním prostředí 
člověka podle tohoto zákona provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel 
autorizace podle § 83c zákona č. 258/2000 Sb.; výsledky kontrolního měření hluku budou 
součástí podkladů dokumentace pro územní řízení stavby a budou projednány s KHS JmK - 
územní pracoviště Blansko;  

3) Při uvedení stavby do provozu a užívání (např. v průběhu zkušebního provozu) bude ověřena 
zátěž chráněného venkovního prostoru stavby lůžkového zdravotnického zařízení a chráněného 
venkovního prostoru ostatních staveb hlukem z provozu parkoviště a parkovacích boxů 
měřením v denní a noční době, deklarovaná v dokumentaci „Hluková studie č. 14012S142 
BLANSKO - ULICE ZAHRADNÍ, PARKOVACÍ BOXY A PARKOVIŠTĚ NAD NEMOCNICÍ“, vypracované 
dne 08. 02. 2015 pod č. 14012S142 Ing. Pavlem Berkou, Ph.D. a Ing. Petrou Berkovou, Ph.D., 
Akustika BP, V Oslavě 2, 664 12 Oslavany; v případě překročení hygienických limitů hluku 
stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, budou řešena opatření k jejich docílení. 

 

Odůvodnění: 

Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno 
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního 
prostředí, vyhodnotil obsah oznámení a všechna doručená vyjádření s konstatováním, že zjišťovací 
řízení splnilo svůj účel a poukázalo na hlavní problematické aspekty záměru, kterými je třeba se 
nadále zabývat. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ve zjišťovacím řízení 
hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních, přihlédl rovněž 
k charakteru záměru a jeho umístění, které je v souladu s územně plánovací dokumentací.  
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Krajský úřad se podrobně zabýval hodnocením vlivů záměru na povrchové vody, vyskytující se 
v lokalitě záměru, zhodnotil dle obdrženého vyjádření, doplněného vyjádření projektanta, 
certifikátu č. 040-039899, ze dne 16.11.2011, na výrobek „Struska ECH“ a Protokolu 
č. 155/2015/POV, ze dne 26.02.2015, míru účinnosti zachycování případných úkapů ropných látek 
filtrační vrstvou CINIS® a toto zabezpečení shledal za dostatečné a takového charakteru, který 
zabrání případných vlivům záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel.  

Záměr může být zdrojem hluku, což bylo popsáno v předložené Hlukové studii „Hluková studie 
č. 14012S142 BLANSKO - ULICE ZAHRADNÍ, PARKOVACÍ BOXY A PARKOVIŠTĚ NAD NEMOCNICÍ“, 
vypracované dne 08. 02. 2015 pod č. 14012S142 Ing. Pavlem Berkou, Ph.D. a Ing. Petrou Berkovou, 
Ph.D., Akustika BP, V Oslavě 2, 664 12 Oslavany.  

Krajský úřad se ztotožňuje se závěry stanoviska KHS, že je třeba ověřit hlukovou zátěž chráněného 
venkovního prostoru stavby lůžkového zdravotnického zařízení a chráněného venkovního prostoru 
ostatních staveb hlukem z provozu parkoviště a parkovacích boxů měřením v denní a noční době, 
deklarovanou v Hlukové studii, což také stanovil v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. 

 

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

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

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

 

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

 

 

 

 
         Ing. Jiří Hájek, v.r. 

pověřen vedením odboru životního prostředí 
 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Vendula Zlevorová 
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Rozdělovník: 

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

desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru 

zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce: 

- Město Blansko, k rukám starosty, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko – DS  
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – zde 
 

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady: 

- Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1, 678 24 Blansko – DS  
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, pracoviště Mlýnská 2, 678 29 Blansko – DS  
- ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – DS  
 

Dále obdrží: 

- Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, nám. Svobody 3, 678 24 Blansko – DS 
- Ing. Hana Jeglová, Trávníky 72, Silůvky, 664 46 Prštice u Brna – MO  
 

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze město Blansko a Jihomoravský kraj). 

Vyvěšeno na úřední desce dne:    

  

 

                                               razítko a podpis 
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