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P R O D L O U Ž E N Í   P L A T N O S T I   S T A N O V I S K A 

k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí  

podle ustanovení § 9a odst. 3 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), vydaného dne 25. 2. 2011 pod čj. KrÚ 9563/2011/OŽPZ/JI 

Krajským úřadem Pardubického kraje, jako příslušným úřadem podle ust. § 22 písm. a) zákona. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název záměru: I/2 Staré Čívice – Dražkovice, jihozápadní obchvat 

(I/2 Pardubice – jihozápadní obchvat) 

 

Kapacita (rozsah) záměru: 

 

Předmětem záměru je přeložka silnice I/2 v délce cca 7,8 

km (varianta A), 7,9 km (podvarianta A), nebo 7,7 km 

(varianta F). Silnice je dvoupruhová a má šířku 11,5 m. 

Součástí záměru jsou průsečné křižovatky:  

napojení stávající a nové I/2 a připojení místní 

komunikace od Barchova 

křižovatka se silnicí III/32228,  

okružní křižovatka – doplnění mimoúrovňové křižovatky 

(MÚK) Dražkovice – zrušení stávajícího a vybudování 

nového napojení na překladiště tuhého komunálního 

odpadu (TKO) a stavební úpravy MÚK Dražkovice – nový 

odbočovací pruh a nová vratná větev. 

Dále je předmětem záměru mimoúrovňové křížení 

železniční trati č. 238 Pardubice – Chrudim. 

Na Podolském potoce, Mateřovském potoce, Dubance, 

Bylance, Jesenčanském potoce budou vybudovány 

mostní objekty. 

 

 

 

 
 
 

dle rozdělovníku  
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Umístění záměru: Kraj                                  Pardubický 

Obec                     Bezděkov 

Pardubice 

Starý Mateřov 

Staré Jesenčany 

Třebosice 

Katastrální území Bezděkov 

Dražkovice 

Lány na Důlku 

Popkovice 

Staré Čívice 

Staré Jesenčany 

Starý Mateřov 

Třebosice 

Obchodní firma oznamovatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

IČ oznamovatele: 65993390 

Sídlo oznamovatele: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

 

Příslušný úřad na základě žádosti oznamovatele podané dne 22. 2. 2016  

prodlužuje  

platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru 

I/2 Staré Čívice – Dražkovice, jihozápadní obchvat 

(I/2 Pardubice – jihozápadní obchvat) 

 na životní prostředí vydaného dne 25. 2. 2011 pod čj. KrÚ 9563/2011/OŽPZ/JI do 25. 2. 2021. 

Odůvodnění:  

Před vypršením platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru I/2 Staré Čívice – 

Dražkovice, jihozápadní obchvat (I/2 Pardubice – jihozápadní obchvat) na životní prostředí vydaného 

dne 25. 2. 2011 pod čj. KrÚ 9563/2011/OŽPZ/JI (dále jen stanovisko) doručil oznamovatel dne 

22. 2. 2016 příslušnému úřadu žádost o prodloužení jeho platnosti. Do doby platnosti stanoviska 

nebylo zahájeno žádné navazující řízení. Přílohou žádosti byla dokumentace záměru zpracovaná 

v červnu 2010 podle přílohy č. 4 k zákonu společností TRANSKONSULT s.r.o. (Ing. Mojmír Novotný 

a kolektiv) a aktualizovaná za účelem prodloužení platnosti stanoviska v únoru 2016. Aktualizovány 

byly také přílohy – stanovisko stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic z hlediska územního 

plánu čj. MmP 10918/2016 ze dne 15. 2. 2016 – beze změny a stanovisko Krajského úřadu 

Pardubického kraje podle ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů čj. 10930/2016/OŽPZ/Le ze dne 10. 2. 2016 – beze změny.    

Každá kapitola dokumentace byla doplněna o informaci o změnách realizace záměru, podmínek 

v dotčeném území, o nových znalostech souvisejících s věcným obsahem dokumentace a s vývojem 

nových technologií využitelných při jeho realizaci, ke kterým došlo od doby vydání souhlasného 

stanoviska.  

Z hlediska posuzovaného záměru došlo k drobným změnám: 

1. Pokles intenzity dopravy mezi roky 2005 a 2010 není radikální, protože při sčítání dopravy 

v roce 2010 došlo k úpravě metodiky výpočtu, a proto lze konstatovat, že intenzita dopravy 

má stagnující charakter. Výsledky výpočtů vztažených k roku 2030 jsou nadále platné. 
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2. Změna právních předpisů – zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 

znění pozdějších předpisů a nové nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Změny v právním předpise ani nové zákony nemají vliv 

na údaje uvedené v dokumentaci. 

3. Z hlediska posouzení pravděpodobného obtěžování exponovaných osob dojde k mírnému 

navýšení vysoce obtěžovaných osob (o cca 9 až 14 osob) a k nárůstu lehce obtěžovaných 

osob (o cca 340 až 400 osob). Vzhledem k nejistotě demografických údajů lze navýšení 

označit za nevýznamné. 

Realizace záměru zlepší celkovou akustickou situaci v území vyvolanou silniční dopravou a zmírní 

negativní účinky hluku. 

Oznamovatel podle ust. § 9a odst. 3 zákona písemně prokázal, že nedošlo k podstatným změnám 

realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným 

obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelným v záměru, a proto příslušný úřad 

prodloužil platnost stanoviska o dalších 5 let za podmínky realizace v něm uvedených opatření. 

Platnost stanoviska lze podle ust. § 9a odst. 3 zákona prodloužit i opakovaně na základě nové 

žádosti. 

Úřad pro úplnost dodává, že název posuzovaného záměru byl po ukončení zjišťovacího řízení 

změněn na žádost oznamovatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef HEJDUK 
vedoucí odboru 

 
 
 
 
 
Obdrží:  

Oznamovatel: 

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 

Dotčené územní samosprávné celky: 

2. Obec Bezděkov 

3. Obec Starý Mateřov 

4. Obec Třebosice 

5. Obec Staré Jesenčany 

6. MO Pardubice V 

7. MO Pardubice VI 

8. Pardubický kraj 
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Dotčené správní úřady: 

9. Obecní úřad Bezděkov 

10. Obecní úřad Starý Mateřov 

11. Obecní úřad Třebosice 

12. Obecní úřad Staré Jesenčany 

13. ÚMO Pardubice V 

14. ÚMO Pardubice VI 

15. Krajský úřad Pardubického kraje 

16. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště 
Pardubice 

17. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové 

18. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 - Vršovice 
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