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DOPLNĚNÍ SEA HODNOCENÍ – PŘESHRANIČNÍ VLIVY, STANOVISKO
ZPRACOVATELE SEA HODNOCENÍ

I přes polohu území, které je řešeno Návrhem ÚP Mikulov v příhraniční oblasti s Rakouskou
republikou, nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy či plochy přestavby, které by
kontaktovaly hranici Rakouské republiky a mohly by tak generovat přeshraniční vlivy
v případě realizace náplně těchto ploch.
Jedinou zastavitelnou plochou je plocha pro dopravu silniční Z74, řešící územní vymezení
pro koridor dálnice D52, která v prostoru stávající silnice I/52 přes bývalý hraniční přechod je
ukončena na státní hranici. Tato plocha je převzata z nadřazené územně plánovací
dokumentace. ZÚR Jihomoravského kraje, byly vydány dne 5.10. 2016 na základě schválení
zastupitelstvem Jihomoravského kraje, přičemž s ohledem na hraniční charakter území
Jihomoravského kraje s Rakouskem byly konzultovány i s rakouskou stranou, tedy včetně
nadmístních koridorů pro technickou či dopravní infrastukturu.
Řešení D52 bylo podrobeno celému procesu projektové EIA v letech 2003 – 2005. Tento
původní proces hodnocení vlivů na životní prostředí řešil i připomínky rakouské strany
relevantní v době průběhu tohoto procesu.
Dne 23. března 2016 pod č.j. 19817/ENV/16 vydalo ministerstvo životního prostředí
souhlasné Závazné stanovisko k ověření souladu k záměru Rychlostní silnice R52 Pohořelice
– Mikulov (Drasehnofen), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro další přípravu a provádění
stavby této komunikace (blíže viz IS EIA na www.cenia.cz, kód záměru MZP032), ÚP
respektuje návrhem plochy Z74 výstupy tohoto hodnocení a návrh plochy Z74 vychází
z podmínek původního stanoviska EIA, které byly zezávazněny výše citovaným souhlasným
Závazným stanoviskem k ověření souladu. V rámci výstupů SEA hodnocení ÚP Mikulov je
tato okolnost opět potvrzena i s tím, že budou muset být v rámci navazujících řízení
aktualizovány biologické průzkumy a migrační studie (výstup SEA hodnocení se týká jen
území řešeném ÚP Mikulov, tedy i prostoru ukončení plochy Z74 na státní hranici).

Je tak možno potvrdit, že realizace ÚP Mikulov, která se bude týkat náplně zastavitelných a
přestavbových ploch, nebude generovat nepříznivé přeshraniční vlivy.

V Jihlavě dne 13.1.2017 SEA hodnocení:
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