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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) – vrácení
dokumentace vlivů záměru „Obchvat Zálešná“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace
EIA“) oznamovateli k přepracování.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako
příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů
na životní prostředí, na základě doporučení zpracovatele posudku vrací oznamovateli dokumentaci
EIA záměru „Obchvat Zálešná“ z důvodu nově zjištěných skutečností v procesu posuzování vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen „proces EIA“). V dosavadním průběhu procesu
EIA nebyla zřejmá reálnost výstavby komunikací v těsné blízkosti plánovaného obchvatu Zálešné
pro posouzení synergických vlivů posuzovaného záměru s jinými plánovanými komunikacemi.
Dne 1.6. 2008 zpracovatel posudku RNDr. Tomáš Bajer, CS. obdržel od paní Ing. Ivany Marusjakové
Usnesení zastupitelstva města Zlína, č. 12/11Z/2008, ve kterém se schvaluje zapracování trasy
pravobřežní komunikace I. třídy I/49 vedoucí v těsné blízkosti posuzovaného obchvatu jako
závazného podkladu.
K posouzení vlivu záměru „Obchvat Zálešná“ na životní prostředí a veřejné zdraví tak nebyly
poskytnuty všechny relevantní podklady a nebyl tedy naplněn §1 odst. 3 zákona, tudíž nelze vydat
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, které slouží jako objektivní
podklad pro vydání navazujících rozhodnutí.
Dokumentaci je třeba dopracovat s důrazem na oblast:
• posouzení velikosti a významnosti vlivů obou výše uvedených komunikací v zájmovém území
• vyhodnocení synergických vlivů těchto komunikací
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