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Věc: žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - připravovaná rekonstrukce silnice 
Velké Opatovice - Letovice a zásah do aleje, možnost úpravy projektu

V Letovicích dne 26.9.2020

Vážení,

jako zástupci významné části občanské veřejnosti, která nesouhlasí s kácením stromů 
ve Svárovské aleji u Velkých Opatovíc v rozsahu požadovaném SÚS JMK, jsme v červnu 
letošního roku vstoupili dojednám s SÚS JMK Oblast Sever (Blansko) s cílem nalézt 
alternativní řešení. Naší snahou je prosadit takové řešení, které by neohrozilo plánovanou 
rekonstrukci silnice 11/372 Svárov (součást Velkých Opatovic) až Chlum (součást Letovic), 
ale zároveň umožnilo zachování Svárovské aleje po obou stranách silnice (alespoň v rovném 
úseku silnice). Oboustranně přijatelného kompromisu bohužel nebylo dosaženo.

K 25. 9.2020 máme za sebou přibližně 1 500 podpisů občanů (částečně na papírových 
petičních arších, částečně v elektronické podobě na petice.com), kteří nesouhlasí s kácením 
Svárovské aleje v navržené podobě. Petiční akce probíhá v souladu s čL 18 Listiny základních 
práv a svobod a zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním v platném znění a další podpisy 
přibývají.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
v platném znění Vás tímto žádáme o poskytnutí informací o tom, zda (případně za 
jakých podmínek) by bylo možné dosáhnout drobné úpravy projektu v oblastí 
Svárovské aleje. Jedná se o projekt CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010468 (TI/372 Velké 
Opatovice - Chlum, extravilány). Máme za to, že podobné drobné úpravy projektu jsou 
v rámci projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie možné.

Jsme přesvědčeni, že vzhledem k typu silníce (II. tříd a) a hod notě aleje by prioritou měla 
být záchrana aleje (nebo alespoň její významné části po obou stranách silnice). Při rekonstrukci 
silnice by měl investor vycházet z celostátních strategických dokumentů, především 
z Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, schváleného vládním usnesením č. 
35/2017. V něm je zdůrazněn pozitivní vliv dřevin podél komunikací z hlediska ochrany 
životního prostředí.

Jsme si vědomi toho, že silnice mezi Velkými Opatovicemi a Letovicenň je hojně 
využívána především občany Opatovic a okolních obcí, z nichž řada dojíždí do zaměstnání atd. 
přes Letovice, kde přestupují na vlak. Na druhé straně je zřejmé, že se nejedná o komunikaci 
až tak důležitou, aby kvůli její rekonstrukcí musela padnout v takovém rozsahu lipová alej, 
která letos oslavila stoleté narozeniny. Jedná se o jednu z posledních takto kompletně 
dochovaných alejí na Boskovicku, zachování aleje má velký význam z hlediska krajinného rázu 
území mezi Letovicenň a Velkými Opatovicemi.
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Stromy těchto rozměrů (staleté lípy) vypaří v rámci evapotranspirace denně desítky až 
stovky litrů vody, což má velký význam nejen pro vodní režim (navracení vody zpět do krajiny 
formou tzv. malého hydrologického cyklu), ale také pro zmírňování klimatických extrémů (při 
výparu se spotřebuje velké množství energie). Nově vysazené mladé stromy budou moci 
podobnou úlohu plnit nejdříve za několik desetiletí! Zvlášť v souvislosti se suchem a 
odumíráním vzrostlých stromů v lesích (kůrovcová kalamita) považujeme pokácení cca 30 
vzrostlých zdravých (čí aspoň životaschopných) stromů naráz za velmi nešťastné.

Vzrostlé lípy představují významný potravní zdroj pro včely. Odumírání včelstev (mimo 
jiné z důvodunedostatku přirozené potravy) a výrazný pokles produkce medu se nevyhnuly ani 
Jihomoravskému kraji. Nedostatek opylovačů přitom zřejmě povede k nedozírným 
ekologickým i ekonomickým škodám.

Při rekonstrukcí silnice 11/372 stejně není možné dodržet šířkové parametry po celé 
délce silnice (minimálně v obci Svárov by kvůli tomu muselo dojít k bourání domů). Po trase 
mezi Velkými Opatovicemi a Letovicemi musejí řidiči několikrát zpomalit na maximální 
rychlost 50 km v hodině (průjezd obcí). Omezení rychlosti (např. na 70 km v hod) ve zúžení 
silnice v prostoro Svárovské aleje prokazatelně nepovede k výraznému zvýšení doby přepravy 
mezi Velkými Opatovicemi a Chlumem či naopak.

Jsme přesvědčeni o tom, že rekonstrukci daného úseku silnice je možné provést při 
zachování Svárovské aleje na obou stranách komunikace. Úprava projektu by neměla vést 
k prodražení stavby, protože silnice bude oproti původnímu předpokladu užší.

Pokud předpisy Evropské unie na jedné straně vyžadují chránit celoevropsky ohrožené 
zástupce rostlin a živočichů, vytvářet síť chráněných území Nátura 2000 (evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti), není možné na straně druhé nenalézt kompromis mezi nutnou opravou 
silnice a záchranou staleté aleje. Z různých míst České republiky lze doložit řadu případů zúžení 
silnic (a to včetně silnic H. třídy) z důvodu zachování alejí stromů po obou stranách 
komunikace.

Požadované informace nám prosím zašlete na adresu: 

Věříme, že nám vyjdete vstříc a výše uvedené nám, v souladu se zákonem, zašlete.

S pozdravem

Na vědomí:
Centrum pro regionální rozvoj ČR, Centrála, U Nákladového nádraží 3144/4,130 00 

Praha 3 - Strašnice
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 6,110 15 Praha 1

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

Jihomoravský kraj, Žerotmovo nám. 449/3, 601 82 Brno
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle z. 106/1999 Sb. 
 

Vážený  

reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jsme obdrželi dne 2. října 2020, poštou. 
 

K Vaší žádosti, týkající se informace, zda (případně za jakých podmínek) by bylo možné dosáhnout 
drobné úpravy projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010468 - II/372 Velké Opatovice – Chlum, 

extravilány, v oblasti Svárovské aleje, uvádím následující: 
 

Ano, změny nebo úpravy v projektu u dotací z Evropských fondů jsou možné, nicméně vždy musí být 
v souladu a splňovat požadavky vyplývající z programové dokumentace, obecných či specifických 
pravidel daných výzvou příslušného operačního programu. Mimo specifické požadavky dané ve výše 
uvedených dokumentech je taktéž nutné plnit technické a legislativní normy pro příslušný typ aktivity 
projektu. 

Pro projekt ze 70. výzvy IROP naleznete odkaz na výzvu a dokumentaci zde: 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-70-vybrane-useky-silnic-ii-a-iii-tridy-ii 

Projekt/úsek k rekonstrukci (výsledný název projektu může mít trochu odlišným název, důležitá je 
uvedená specifikace silničního úseku) musí být zahrnutý do Regionálního akčního plánu příslušného 
kraje, aby splnil podmínky dotace, což výše uvedený projekt splňuje. Lze jej nalézt na uvedeném 
odkaze: https://rskjmk.kr-jihomoravsky.cz/folder/64 

A dále musí být v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020 a také má přispívat k eliminaci 
negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Pokud z textu územního rozhodnutí (část Odůvodnění) 
vyplývá, že se na stavbu vztahuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), 
mají být ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na životní prostředí) uvedeny výsledky procesu 
EIA, případně i posouzení vlivů na území soustavy Natura 2000. 

V souvislosti s tímto projektem byla žadatelem předložena žádost o stavební povolení. Stavební 
povolení s nabytím právní moci nebylo zatím nebylo žadatelem doloženo a z tohoto důvodu zatím 
nebylo projektu vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě připomínek k budoucím 
parametrům navržené komunikace je nezbytné využít standardních postupů stavebního řízení.  

  

Č.j.: CENT  17499/2020 Vyřizuje: V Praze, dne 09.10.2020 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-70-vybrane-useky-silnic-ii-a-iii-tridy-ii
https://rskjmk.kr-jihomoravsky.cz/folder/64


 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky E-mail:                             IČ: 04095316 

U nákladového nádraží 3144/4 Tel.:                     č.ú.: 236021/0710 

130 00 Praha 3 - Strašnice      ID datové schránky: mt6427q 

Z pozice zprostředkujícího subjektu pro operační program IROP Vás informuji, že dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, § 2 bodu 4 se 
„Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 
informací.“.  

Z naší pozice nejsme schopni ovlivnit budoucí rozhodnutí jiných orgánů (příslušného stavebního 
úřadu), a proto nelze v tuto chvíli sdělit další podrobnější informace.  

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Zdeněk Vašák 

Generální ředitel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 


