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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 13. 6. 2011 pod čj. KrÚ 

50775/2011/OŽPZ/DV Krajským úřadem Pardubického kraje, jako příslušným úřadem podle ust. 

§ 22 písm. a) zákona. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název záměru: Silnice I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat 

Kapacita (rozsah) záměru: 

 

Jedná se o novostavbu silnice I. třídy o celkové délce 

6,691 km ve variantě A, resp. 6,832 ve variantě B, která 

vymístí zbytnou dopravu z města Lázně Bohdaneč. 

Začátek řešeného úseku je na silnici III/3238 v prostoru 

západně od Bohdanečského rybníka. Za stávající stykovou 

křižovatkou silnic I/36 a III/3238 v prostoru mezi 

Bohdanečským rybníkem a sádkami Rybářství Bohdaneč, na 

severozápadním okraji města je obchvat veden v trase 

stávající silnice I/36 a následně se pravým obloukem stáčí na 

jih do prostoru západně od Lázní Bohdaneč a východně od 

místní části Dědek. Levostranným obloukem se stáčí na 

jihovýchod mezi zástavbu Lázní Bohdaneč a bývalý 

zemědělský areál a dále do prostoru zahrádkářské kolonie 

mezi hřbitovem a levým břehem Rajské strouhy. Do trasy 

stávající silnice III/32225 se stáčí levostranným obloukem v 

prostoru mezi Černou u Bohdanče a Rybitvím a v trase 

III/32225 pokračuje až na konec řešeného úseku ve stykové 
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křižovatce stávající silnice I/36 a III/32225 v Rybitví. 

Navrhovaná kategorie silnice v úseku Lázně Bohdaneč – 

Rybitví je S 11,5/80 (volná šíře celkem 11,5 m). V úseku 

Rybitví – Semtín je MC 2c 13/9,25/70 (šíře hlavního 

dopravního prostoru 9,25 m, šíře celkového prostoru místní 

komunikace 13 m). Změna kategorie je provedena v 

průsečné křižovatce na vjezdu do Rybitví, kde extravilánová 

silnice kategorie S 11,5/80 přechází na intravilánovou 

kategorii MS 2c 13/9,25/70 se souběžným pruhem pro pěší a 

cyklisty a zastávkami MHD. Šířka jízdních pruhů 3,5 m je 

zachována. 

Součástí záměru jsou následující křižovatky: 

- Styková křižovatka se stávající silnicí I/36 - km 0,343 

- Průsečná křižovatka přeložky I/36 se silnicí III/0361 

- Průsečná křižovatka přeložky I/36 a II/333 

- Styková křižovatka přeložky I/36 s III/32225 

- Průsečná křižovatka ve vjezdu do Rybitví 

- Styková křižovatka s místní komunikací z Rybitví 

- Okružní křižovatka na konci úseku 

Úpravy budou dále provedeny na těchto silnicích: 

- Místní komunikace (MK) k obytným domům „Na 

Sádkách“ – příjezdová komunikace k rodinným domkům 

šířky 2,5 - 3,0 m bude přeložkou I/36 přerušena a na 

III/0361 napojena novým mostem přes Opatovický kanál. 

- MK Dědek - II/333 – ve vazbě na změnu napojení III/322 

25 na II/333 se provede nové připojení MK šířky cca 

3,0 m na II/333 (do nové průsečné křižovatky na II/333). 

- MK Lázně Bohdaneč - Černá u Bohdanče – výstavbou 

přeložky I/36 bude stávající MK s asfaltovým povrchem 

šířky cca 3,0 m přerušena a využívána pro přístup 

k zahrádkám a na okolní pozemky buď od Lázní 

Bohdaneč, nebo od Černé u Bohdanče. 

- MK v Rybitví – stávající místní a účelové komunikace 

zajišťující připojení okolní zástavby (obytné i průmyslové) 

na III/32225. 

V obou variantách trasy přeložky silnice I/36 jsou navrženy 

mosty přes Opatovický kanál, Černskou strouhou, Rajskou 

strouhu a ostatní menší vodoteče, případně meliorační 

příkopy v území. 

Umístění záměru: Kraj                                  Pardubický 

Obec                     Lázně Bohdaneč, Černá u Bohdanče, 

Rybitví 

Katastrální 

území 

Lázně Bohdaneč, Černá u Bohdanče 

Rybitví 
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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 k poštovní přepravě dne 13. 6. 2016  

prodlužuje  

platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru 

Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat 

 na životní prostředí vydaného dne 13. 6. 2011 pod čj. KrÚ 50775/2011/OŽPZ/DV do 13. 6. 2021. 

Odůvodnění:  

Před vypršením platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru Silnice I/36 Lázně 

Bohdaneč – obchvat na životní prostředí vydaného dne 13. 6. 2011 pod čj. KrÚ 

50775/2011/OŽPZ/DV (dále jen stanovisko) předal oznamovatel k poštovní přepravě dne 13. 6. 2016 

(doručeno příslušnému úřadu dne 14. 6. 2016) 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 květnu 

2016. Aktualizovány byly také přílohy – stanovisko Městského úřadu Lázně Bohdaneč čj. 

MULB/01239/16/ORM/LFo ze dne 24. 3. 201 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 zn. 17335/2016/OŽPZ/Pe ze dne 11. 3. 2016 – beze změny. Dále bylo doplněno na 

základě stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje stanovisko Agentury ochrany přírody 

a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy zn. 0800ZH/2016 ze dne 

22. 4. 2016, ve kterém se uvádí, že záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu 

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.    

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.  

Předložená aktualizovaná dokumentace prokazuje, že nedošlo k podstatným změnám, které by 

vedly ke změně podmínek stanoviska. Z hlediska posuzovaného záměru došlo pouze k 

těmto drobným změnám: 

Pokles intenzity dopravy mezi roky 2005 a 2010 není radikální, protože při sčítání dopravy v roce 

2010 došlo k úpravě metodiky výpočtu. Přesto lze konstatovat, že intenzita dopravy mezi 

Neratovem a Rybitvím s časem klesá a sčítání dopravy v letech 2005 a 2010 ukazuje, že 

došlo i k poklesu intenzity dopravy v průtahu Lázněmi Bohdaneč. Výhledové koeficienty růstu 

automobilové dopravy 2005 – 2040 jsou platné, výpočet byl proveden pro rok 2030. 

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. 

Změna lokálních ÚSES, ke kterým došlo z důvodu aktualizace územních plánů obcí. Jedná se 

o přejmenování lokálních biokoridorů a přejmenování a úpravy biocenter a to jak těch mimo 
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dosah záměru, tak LBC Černá strouha, do kterého záměr zasahoval. V novém územním 

plánu města Lázně Bohdaneč je LBC umístěno mimo vyznačený koridor přeložky I/36. 

Příslušný úřad tedy soudí, že změna nemá vliv na výsledky procesu posuzování. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef HEJDUK 
vedoucí odboru 

Obdrží:  

Oznamovatel: 

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Dotčené územní samosprávné celky: 

2. Obec Neratov 

3. Obec Černá u Bohdanče 

4. Obec Rybitví 

5. Město Lázně Bohdaneč 

6. Pardubický kraj 

Dotčené správní úřady: 

7. Obecní úřad Neratov 

8. Obecní úřad Černá u Bohdanče 

9. Obecní úřad Rybitví 

10.Městský úřad Lázně Bohdaneč 

11.Magistrát města Pardubic 

12.Krajský úřad Pardubického kraje 

13.Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 

14.Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové 

15. Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, oddělení ochrany půdy 

16. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel 

Na vědomí: 

17.Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence 

18.Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI 
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