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Krajský úřad
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KrÚ 63112/2015
Spisová značka: SpKrÚ 51995/2015 OŽPZ OIP
Vyřizuje:
Ing. Jana Jelínková
Telefon:
466026357
E-mail:
jana.jelinkova@pardubickykraj.cz
Datum:

Dle rozdělovníku

01.10.2015

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „krajský úřad“),
vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako příslušný úřad
podle § 22 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 také „zákon“), sděluje, že záměr „R35 MÚK Řídký, napojení na silniční síť“ byl podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů,
dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.
Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr
„R35 MÚK Řídký, napojení na silniční síť“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona.

Identifikační údaje:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
R35 MÚK Řídký, napojení na silniční síť
záměr podle přílohy č. 1, kategorie II, bod 9.1. „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd
a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I.)“
Kapacita (rozsah) záměru:
Napojení rychlostní komunikace R35 u obce Řídký na silnici I/35 v obci Tržek. Napojení je navrženo
od mimoúrovňové křižovatky (MUK) R35 severovýchodně od inravilánu obce Řídký až do nové
stykové křižovatky na stávající I/35 severně od rybníka Šotka v obci Tržek. Napojení je navrženo
v délce 594 m, v provedení dvoupruhové komunikace S9,5/70.
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Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  Ústředna: +420 466 026 111  Fax: +420 466 611 220
Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa 8 – 17 hod.

1

Umístění záměru:
Kraj: Pardubický
Obec: Bohuňovice, Tržek
Katastrální území: Bohuňovice u Litomyšle (606421), Tržek u Litomyšle (698440)
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Napojení z MÚK Řídký na rychlostní komunikaci R35 na stávající komunikaci I/35 je navrženo
v délce 594 m, a to od napojení v MÚK Řídký severovýchodně od intravilánu obce Řídký až
do nové stykové křižovatky na stávající I/35 severně od rybníka Šotka.
Navrhovaný záměr je v kategorii dvoupruhové komunikace S9,5/70.
Ke kumulaci negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí může docházet především
ve vztahu k rychlostní silnici R35, stávající silnici I/35, případně železnici vedené jižně od stávající
silnice I/35.
Jiné záměry, jejichž projevy by měly negativní kumulativní charakter, se v dotčeném území
nenacházejí.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Hlavní trasa
V celé délce předmětného úseku je silnice řešena jako dvoupruhová směrově nerozdělená.
Navržená trasa je řešena jako extravilánová, mimo zastavěné území obcí. Technická kategorie je
S9,5/70 dle ČSN 73 6101, projektování silnic a dálnic.
Základní skladební prvky v příčném uspořádání jsou názorně uvedeny v následující tabulce:
jízdní pruh
a = 2x 3,50 m
vodicí proužek
v = 2x 0,25 m
zpevněná krajnice
c = 2x 0,50 m
nezpevněná krajnice
e = 2x 0,50 m
Návrhová technická kategorie je dána zadávacími podmínkami, které vycházejí z kategorizace
silnic ve správě ŘSD ČR, a odpovídá požadavkům výše uvedené ČSN.
Oznamovatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ: 65993390
Závěr:
Záměr „R35 MÚK Řídký, napojení na silniční síť“ naplňuje znění bodu 9.1. „Novostavby,
rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené
v kategorii I.)“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo podle ust. § 7 odst. 2 s použitím ust. § 4
odst. 1 písm. c) zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude
posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Na základě zjišťovacího řízení vedeného podle § 6 a § 7 zákona, s ohledem na vyjádření dotčených
správních úřadů, na charakter záměru a po posouzení záměru podle kritérií dle přílohy III Směrnice
Rady 85/337/EHS, implementované do přílohy č. 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že
záměr „R35 MÚK Řídký, napojení na silniční síť“ může mít významný vliv na životní prostředí a
veřejné zdraví, a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Pokud bude oznamovatel (žadatel) pokračovat v přípravě záměru, předloží příslušnému úřadu
(Krajský úřad Pardubického kraje) dokumentaci ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona. Náležitosti
dokumentace a výčet jejích povinných příloh stanoví příloha č. 4 k zákonu.
Příslušný úřad s ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků stanovuje počet předané dokumentace na 8 vyhotovení v písemné podobě
a 1 v elektronické podobě.
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Krajský úřad požaduje dokumentaci zpracovat ve variantním řešení z hlediska umístění a
prostorového uspořádání záměru s důrazem na posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví, zábor
půdy určené k plnění funkce lesa, na zábor zemědělské půdy, krajinný ráz a ochranu přírody.
V dokumentaci budou zohledněny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky uvedené ve
vyjádřeních dotčených správních orgánů, územně samosprávných celků a veřejnosti, které jsou
přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení, zejména v oblasti ochrany vod a ochrany veřejného
zdraví. Část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví bude zpracována
osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné
zdraví.
Krajský úřad doporučuje, aby z důvodu přehlednosti bylo vypořádání připomínek vzešlých
ze zjišťovacího řízení provedeno v dokumentaci v samostatné kapitole, kde budou všechna
obdržená vyjádření podrobně komentována, případně zde budou doplněna čísla stran
dokumentace, na kterých jsou požadované informace uvedeny.
Krajský úřad dále doporučuje, aby v dokumentaci byly obsaženy kopie všech obdržených vyjádření.
Všechny informace o zjišťovacím řízení jsou zveřejněny na stránkách www.mzp.cz/EIA pod kódem
PAK698.

Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel dne 13. 8. 2015 s doplněním dne 25.8.2015 podle ust. § 6 odst. 1 zákona
od oznamovatele oznámení záměru „R35 MÚK Řídký, napojení na silniční síť“, zpracované
dle přílohy č. 3 zákona.
Oznámení záměru zpracoval RNDr. Vladimír Ludvík, autorizace ke zpracování dokumentace a
posudku dle zák. č. 100/2001 Sb., dle § 19 a § 24 č. 46170/ENV/06, 2081/ENV/11, osvědčení
5278/85/OPV/93. Spolupracovali Kateřina Saifrtová, RNDr. Jiří Veselý, autorizovaná osoba
podle § 67 – „Biologické hodnocení“ – č.autorizace OEKI/1595/05 podle zák. č. 114/1992 Sb.,
Mgr. Stanislava Čížková, Josef Moravec.
Příslušný úřad po posouzení oznámení podle přílohy č. 3 zákona dospěl k závěru, že splňuje
všechny náležitosti.
Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na obec
Bohuňovice, obec Tržek, město Litomyšl a Pardubický kraj.
Příslušný úřad vymezil dotčené správní úřady podle ust. § 3 písm. e) zákona na Obecní úřad
Bohuňovice, Obecní úřad Tržek, Městský úřad Litomyšl, Krajskou hygienickou stanici, Českou
inspekci životního prostředí a Krajský úřad.
Příslušný úřad zaslal kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona.
Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 26. 8. 2015 a byl
podle ust. § 6 odst. 7 stanoven termín 16. 9. 2015, pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti,
dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků zaslat své písemné
vyjádření k oznámení krajskému úřadu. Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním
systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva
životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru PAK698.
Krajský úřad obdržel ve stanovené lhůtě následující vyjádření:
Občanské sdružení Švábenice, Bohuňovice 57, 570 01 p.Litomyšl (dále jen „Občanské sdružení“)
ze dne 14. 9. 2015 (doručeno příslušnému úřadu 16.9.2015):
Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení záměru „R35 MÚK Řídký, napojení na stávající silniční síť“
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Občanské sdružení Švábenice se zabývá ochrannou přírody a krajiny v katastrálním území obce
Bohuňovice u Litomyšle a sousedních katastrálních územích. K výše uvedenému záměru vydává
následující vyjádření:
-

záměr není zahrnut v územních plánech obcí Bohuňovice a Tržek,

-

při posledním veřejném projednávání vlivu R35 v úseku Ostrov- Staré Město na životní
prostředí bylo veřejnosti presentováno napojení na I/35 v jiném místě /úsek mezi 50. km a
51. km R35/,

-

hlukové studie R35 včetně přivaděče a vliv na obec Bohuňovice nebyly v minulosti
provedeny z důvodu jiného umístění MÚK Řídký, navrhované umístění MÚK Řídký včetně
navrhovaného záměru je třeba považovat za nový trvalý zdroj hluku pro obec Bohuňovice,

-

zhotovitel oznámení uvádí napojení z MÚK Řídký na stávající I/35 v délce 594 m, zatímco
dotčené správní úřady se vyjadřují k délce 510 m,

-

vzhledem k umístění MÚK Řídký do navrženého OPVZ Bohuňovice chybí posouzení vlivu
záměru a stanovisko vodoprávního úřadu.

Požadujeme posouzení uvedeného záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
s důrazem na ochranu podzemních vod, zadržení povrchových vod v dotčeném území, ochranu
ZPF, zpracování hlukové studie pro obec Bohuňovice a návrh variantního řešení včetně
ekonomického posouzení.
Obec Bohuňovice ze dne 14.9. 2015, č.j.: 44/2015:
Obec Bohuňovice jako územní celek dotčený záměrem zařazeným v kategorii II „R35 – MÚK Řídký,
napojení na silniční síť“ sděluje:
1) projednávaný záměr není obsažen v územním plánu obce Bohuňovice a je v rozporu
s územním plánem obce Bohuňovice.
Dle § 54 odst. 5 stavebního zákona nelze v daném území rozhodovat podle částí územního plánu,
které jsou v rozporu s územně plánovací následně vydanou krajem nebo politikou územního
rozvoje.
2) umístění záměru – napojení na stávající I/35 je navrženo v celkové délce 594m od napojení
v MÚK Řídký severovýchodně od intravilánu obce Řídký až do stykové křižovatky na stávající I/35
severně od rybníka Šotka. Toto umístění je v rozporu s předchozími umístěními záměru, které byly
veřejně projednávány a posuzovány podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
3) napojení posuzovaného záměru na R35 zasahuje do Ochranného pásma vodního zdroje
2.stupně Bohuňovice (dosud nebylo vyhlášeno).
Obec Bohuňovice požaduje:
posouzení oznamovaného záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, s důrazem na:
1. posouzení vlivu záměru na vodní zdroj Bohuňovice
2. posouzení vlivu zvýšeného hluku
3. posouzení záměru v kontextu části R35 v celém dotčeném území
4. návrh variantního řešení záměru s následným vyhodnocením
Obec Tržek ze dne 14.9.2015, č.j. Tr/137/2015:
Vyjádření k R35 Řídký, napojení na stávající silniční síť.
Obecnímu úřadu Tržek byla dne 26.8.2015 doručeno „Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zák.
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí R35 MÚK Řídký, napojení na stávající
silniční síť.
V popisu záměru není podrobněji popsáno napojení na stávající silnici I/35. Pokud na stávající
komunikaci I/35 nebude odbočovací pruh pro napojení R35, bude docházet k zpomalení provozu a
tím se stíží vyjetí z R35 na stávající I/35. Zpomalením provozu dojde k zhoršení podmínek
k přechodu komunikace I/35, na pravé straně komunikace směrem na Vysoké Mýto je zastávka
autobusu pro obec Tržek.
Nutno pamatovat při projektování napojení na stávající I/35.
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Po uvedení do provozu nájezdu na R35, provést měření hlučnosti a pokud budou překročeny
hodnoty, provést odhlučnění pomocí výsadby stromů.
Předložený záměr vzhledem k svému charakteru a umístění nebude představovat výrazné
negativní ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatelstva.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 16. 9. 2015, pod
č.j.: KrÚ 63403/2015:
Vodoprávní úřad (zpracovatel Ing. Jana Hroudová)
Z hlediska ochrany zájmů, příslušejících krajskému úřadu, nemáme k předloženému záměru žádné
námitky. K vydání povolení k souvisejícím vodním dílům (souhlasu) je příslušný Městský úřad
Litomyšl.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Václav Bros)
V návrhu je v části B.II.1. Půda uvedeno, že zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa záměr
nevyžaduje. Podle ust. § 13 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů musí být splněny zákonné podmínky ochrany
pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Dotkne-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných citovaným zákonem, anebo pokud
budou dotčeny pozemky do 50 m od okraje lesa, je třeba vydat souhlas orgánu státní správy lesů,
který může tento souhlas vázat na splnění podmínek. Příslušným je v konkrétním případě orgán
státní správy lesů Městského úřadu Litomyšl.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)
Z hlediska zájmů svěřených do působnosti Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany
přírody a krajiny (zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, lokality
soustavy Natura 2000 a regionální územní systém ekologické stability - ÚSES) není proti
předloženému záměru námitek.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. V. Vrána)
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany
zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), posoudil předloženou žádost.
K předloženému textu máme proto tyto připomínky:
 Předložený záměr se nachází na II. a III. třídách ochrany. Navržený záměr není v souladu
s územním plánem obce Řídký, ani s územním plánem obce Bohuňovice. K navrženému
záměru by proto orgán OZPF nemohl vydat souhlas s odnětím ze zemědělské půdy.
Požadujeme proto buď přepracovat návrh v souladu s platnými územními plány obcí, nebo
záměr nejprve zapracovat do změn územních plánů těchto obcí.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy
ze dne 1. 9. 2015, č.j.: KHSPA 134333/2015/HOK-Sy:
Z hlediska ochrany veřejného zdraví KHS nemá k předloženému oznámení záměru námitky a
nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat podle zákona zák.č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.
Příslušný úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí kritéria, která charakterizují na
jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné
potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady
85/337/EHS implementované do přílohy č. 2 k zákonu.
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Na základě výše uvedeného dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „R35 MÚK Řídký, napojení
na silniční síť“ bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle
zvláštních právních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním
řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
Ing. Lubomír Felcman
v zastoupení

Přílohy:
1. Občanské sdružení Švábenice ze dne 14.9.2015
2. Vyjádření obce Tržek ze dne 14. 9. 2015, č.j.: Tr/137/2015
3. Vyjádření obce Bohuňovice ze dne 14.9.2015, č.j. 44/2015
4. Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
ze dne 16. 9. 2015, pod č.j.: KrÚ 63403/2015
5. Vyjádření Krajské hygienické stanice se sídlem v Pardubicích, územního pracoviště Svitavy ze
dne 1. 9. 2015, č.j.: KHSPA 13433/2015/HOK-Sy

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Obdrží
podle ust. § 7 odst. 3 zákona:
Oznamovatel:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Obec Bohuňovice
3. Obec Tržek
4. Město Litomyšl
5. Pardubický kraj
podle ust. § 22 písm. c) zákona
6. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 65, Praha 10 -Vršovice
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