Obec Petrovice
Kraj Vysočina, okres Třebíč
Petrovice 68, 675 21 Okříšky

Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57
587 33 Jihlava

V Petrovicích dne 17. 2. 2017
Č.j.: 30/2017

Vyjádření obce Petrovice k oznámení záměru VYS859 „Silnice II/405 Okříšky křižovatka s I/23“, č.j. KUJI 6947/2017 OZPZ 285/2017 Ča
Obec Petrovice jako dotčený územní samosprávný celek a jako dotčená veřejnost ve smyslu
ustanovení § 3 písm. i) bod 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) Vám zasílá
písemné vyjádření k oznámení záměru VYS859 „Silnice II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“,
č.j. KUJI 6947/2017, OZPZ 285/2017 Ča (dále jen „Oznámení“) a podává tímto v zákonné
lhůtě k tomuto Oznámení následující vyjádření, kde formuluje svoje připomínky a
požadavky, které odůvodňuje následovně.
Záměr přeložky silnice II/405 Okříšky – křižovatka s I/23 byl posuzován v řízení k oznámení
záměru VYS793, číslo jednací Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a
zemědělství KUJI 55175/2015 OZPZ 2111/2015 Ča ze dne 11. 8. 2015.
Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a
zemědělství, KUJI 42874/2016 OZPZ 2111/2015 Ča ze dne 24. 5. 2016 došel k závěru, že u
silnice „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ nelze vyloučit významný vliv na životní prostředí, a
tudíž bude posuzována podle zákona a Oznámení zpracované dle přílohy č. 4 nemůže
nahradit dokumentaci.
K tomuto závěru dospěl na základě Rozhodnutí vydané Ministerstvem životního prostředí,
č.j. 475 /560/16 13827/ENV/16 sp. zn.: EIA/6/2016.
Dne 19. 1. 2017 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, KUJI
6224/2017 OZPZ 2111/2015 Ča ze dne 19. 1. 2017 řízení ukončil, neboť od oznamovatele
obdržel zpětvzetí žádosti o zahájení zjišťovacího řízení s informací, že silnice II/405 Okříšky
s křižovatkou I/23 je navržena v upravené trase.
Po posouzení obou předložených záměrů se úprava trasy liší pouze v umístění stykové
křižovatky na plánovanou přeložku silnice III/40510 Okříšky – Přibyslavice.
Vzhledem k výše uvedenému:
Obec Petrovice požaduje, aby byl záměr „Silnice II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“
posuzován dále ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., neboť má významný vliv na životní
prostředí, jak již bylo dříve konstatováno.

Dále s ohledem na výše uvedené Obec Petrovice sděluje, že nesouhlasí s tím, aby
Oznámení s obsahem a rozsahem dle Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. nahrazovalo
dokumentaci v další fázi procesu posuzování.
Účelem stavby „Silnice II/405 Okříšky - křižovatka s I/23“, je vybudování obchvatu městyse
Okříšek, který je určen především k odklonění tranzitní dopravy a lepšímu napojení mezi
městy Třebíč - Jihlava.
Hluková studie nadále počítá se 790 vozidly denně, která využijí stávající silnici II/405 a
jejichž cílem jsou Okříšky (jejich centrum z důvodu využívání služeb poskytujících
podnikatelé v městysu Okříšky, část městyse zvaná Tržiště, sídliště bytových domů ul. U
Stadionu a J. A. Komenského), kterým by v případě využívání přeložky silnice II/405 došlo
k prodloužení dojezdové vzdálenosti cca o 3,0 km.
Vzhledem k počtu nemovitostí v městysu Okříšky, jeho plánovanému rozvoji a zvyšování se
počtu vozidel obecně toto číslo považujeme za podhodnocené.
Obec Petrovice upozorňuje na možné zhoršení dopravní obslužnosti do obce Petrovice
směrem od Třebíče, neboť v případě přeložky této silnice bude stávající II/405 přeřazena do
silnice III. třídy.
Obec Petrovice požaduje zachování dopravní obslužnosti obce v nezměněném
rozsahu, aby nedocházelo ke zvýšení počtu vozidel projíždějících zastavěným územím
obce Petrovice do Okříšek a tím zhoršení hlukových a imisních poměrů v obci
Petrovice a zhoršení bezpečnosti osob, pohybujících se po komunikaci bez chodníků.
S pozdravem
Ing. Zdeněk Jeřábek
starosta
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