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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen příslušný úřad) v přenesené působnosti podle ust. § 29
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako
místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) 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),
vydává na základě oznámení podaného dne 14. 12. 2016 státní příspěvkovou organizací
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správnou Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, IČ 65993390,
podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr

I/35 Staré Město připojení na D35
nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel dne 14. 12. 2016 podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru
zpracované Doc. RNDr. Petrem Andělem, CSc., autorizovanou osobou podle ust. § 19 zákona.
Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na obce
Gruna, Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové a Staré Město a Pardubický kraj.
Příslušný úřad vymezil dotčené správní úřady podle ust. § 3 písm. e) zákona na Městský úřad
Moravská Třebová, Obecní úřad Gruna, Obecní úřad Borušov, Obecní úřad Dětřichov u Moravské
Třebové a Obecní úřad Staré Město, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajskou hygienickou stanici
Pardubického kraje a Českou inspekci životního prostředí.
Příslušný úřad zaslal dne 20. 12. 2016 pod čj. KrÚ 86848/20016/OŽPZ/JI 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 21. 12. 2016 a podle ust. § 6 odst. 7 zákona byla stanovena
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lhůta do 10. 1. 2017 pro zaslání vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů
a dotčených územních samosprávných celků. Současně bylo oznámení záměru zveřejněno
v informačním systému EIA na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí
(http://www.mzp.cz/EIA) pod kódem záměru PAK755. Informace o oznámení byla vyvěšena na
úřední desce obce Dětřichov u Moravské Třebové dne 21. 12. 2016, obce Gruna dne 21. 12. 2016,
obce Borušov dne 10. 1. 2017 a obce Staré Město dne 21. 12. 2016.
Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Záměr I/35 Staré Město připojení na D35 je podle přílohy č. 1 k zákonu zařazen do kategorie II do
bodu 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy
(záměry neuvedené v kategorii I).
Kapacita (rozsah) záměru:
Celková délka záměru je 3,3 km. Součástí záměru je sjízdná větev křižovatky od Litomyšle směrem
na stávající I/35. Napojení na stávající silnici I/35 u Borušova je navrženo úrovňovou stykovou
křižovatkou. Na stávající silnici I/35 budou navrženy odbočovací a připojovací pruhy. Součástí
stavby jsou 4 mostní objekty.
Umístění záměru:
Kraj Pardubický, okres Svitavy, obce Staré Město, Dětřichov u Moravské Třebové, Borušov a
Gruna, katastrální území Staré Město u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové,
Borušov a Gruna.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je novostavba silnice I. třídy, připojení dálnice D35 z mimoúrovňové křižovatky (MÚK)
Staré Město – východ na stávající silnici I/35 u Moravské Třebové. Silnice je navrhovaná v kategorii
dvoupruhové komunikace S11,5/70 s rozšířenou zpevněnou krajnicí z důvodu provozu vozidel
údržby. Celý záměr bude realizován v nové trase.
Ke kumulaci hluku a imisí může docházet u stávajících záměrů – silnice II/368 spojující Moravskou
Třebovou, Staré Město a Třebařov, silnice III/36822 spojující Staré Město a Petrušov a silnice
III/36820 spojující Dětřichov u Moravské Třebové a silnici I/35. Tyto záměry byly zahrnuty do
rozptylové studie, akustické studie a do hodnocení zdravotních rizik.
Se záměrem souvisí plánované liniové stavby: D35 v úseku Opatovec – Staré Město, D35 v úseku
Staré Město – Mohelnice a D43 v úseku D1 – Staré Město.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Trasa záměru začíná na MÚK Staré Město – východ, která je součástí dálnice D35, dále je vedena
jižním směrem ke stávající silnici I/35, obchází východním obchvatem okrajovou zástavbu obce
Dětřichov u Moravské Třebové, kříží silnici III/36820 a je napojena úrovňovou stykovou křižovatkou
na stávající silnici I/35 západně od obce Borušov. Celková délka navržené komunikace je 3,325 km.
Součástí záměru jsou 4 mosty a to přes Bílý potok a polní cestu délky 30 m, přes polní cestu délky
20 m, přes údolí délky 50 m, přes silnici III/36820 délky 60 m a přes Borušovský potok na přeložce
silnice III/36820 délky 10 m.
Budou provedeny přeložky a úpravy komunikací – přeložka silnice III/36820 kategorie S7,5/70 délky
270 m, rekonstrukce krytu vozovky I/35 v celkové délce cca 550 m, přeložka 3 polních cest
kategorie P4 v délkách 160, 410 a 610 m.
Posouzení příslušného úřadu
Příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení následující vyjádření a stanoviska:
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Městský úřad Moravská Třebová dne 9. 1. 2017 pod čj. MUMT37139/2016:
Městský úřad z hlediska vodního hospodářství, ochrany ZPF, ochrany přírody a krajiny, ochrany
ovzduší, odpadového hospodářství a lesního hospodářství nemá k záměru připomínek.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích dne 2. 1. 2017 pod čj.
KHSPA 22459/2016/HOK-Sy ve vyjádření sdělila, že z hlediska ochrany veřejného zdraví KHS
nemá k předloženému oznámení námitky a nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat podle
zákona.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové dne 5. 1. 2017 zn.
ČIŽP/45/IPP/1616711.001/17/KDR:
Oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod a oddělení ochrany přírody nemají k záměru
připomínky. Oddělení odpadového hospodářství upozorňuje na povinnost dodržovat platné právní
předpisy a na drobné nesrovnalosti v oznámení (tab. 2 na str. 9 a tab. 15 na str. 37). Oddělení
ochrany lesa upozorňuje na povinnosti stanovené právními předpisy.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Krajský úřad Pardubického kraje dne 9. 1. 2017 čj. KrÚ 87121/2016/OŽPZ/JI:
Orgán ochrany přírody nemá k záměru připomínky a konstatuje, že oznámení je zpracováno
v dostatečném rozsahu a navíc tak, aby bylo dostačujícím odborným podkladem pro řízení o
povolení výjimky podle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu nemá námitky a upozorňuje na
povinnosti stanovené právními předpisy.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Obec Staré Město dne 20. 12. 2016 pod čj. 1323/2016/OÚ ve vyjádření sdělila, že nemá žádné
připomínky.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti ani dotčené veřejnosti.
Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady
poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr
závažně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují záměr a
zájmové území a z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí
uvedené v příloze č. 2 k zákonu.
Záměr souvisí s postupnou výstavbou dálnice D35 mezi městy Hradec Králové a Mohelnice. Jako
poslední je plánován úsek Staré Město – Mohelnice, před jeho dokončením je třeba provizorně
napojit dálnici D35 na stávající silnici I/35, což je předmětem posuzovaného záměru. Předpokládá
se, že záměr bude realizován ve stejném období jako úsek dálnice D35 Opatovec – Staré Město. Po
dobudování dálnice bude posuzovaný záměr sloužit jako spojovací komunikace stávající silnice I/35
a D35.
Záměr ovlivní celkovou imisní situaci zájmového území nepatrně, z hlediska zdravotních rizik
hodnocených škodlivin je imisní situace nevýznamná. Realizací záměru včetně protihlukových stěn
dojde k významnému snížení hlučnosti ve sledovaném území v okolí silnice I/35 při přijatelném
navýšení hlučnosti na východním okraji obce Dětřichov – viz vyjádření KHS. Příslušný úřad se
ztotožnil s názorem zpracovatele oznámení a dotčeného správního úřadu a soudí, že z hlediska
zdravotních rizik je tato změna akustické situace akceptovatelná.
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Vybudováním záměru bude zvýšena bezpečnost provozu, z tohoto hlediska je se jedná o pozitivní
krok, zlepší se časová průjezdnost vozidel (tím dojde i snížení imisní zátěže) a zvýší se plynulost
provozu.
S odpady při vlastním provozu záměru bude zacházeno podle platných právních předpisů. Rizika
havárií při běžném provozu jsou akceptovatelná.
Z hlediska umístění záměru se příslušný úřad zaměřil na dosavadní využívání území a priority jeho
trvale udržitelného využívání. Záměr se dotýká pozemků zemědělsky obdělávaných, minimálně se
dotýká lesních pozemků a platné limity pro úroveň znečištění půd nebudou překročeny. Z hlediska
umístění záměru tedy příslušný úřad soudí, že vliv nebude významný.
Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah
vlivů (zasažené území a populace), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti
a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po
shromáždění všech vyjádření k předmětnému záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k
závěru, že záměr, jehož vlivy nepřesahují hranice České republiky, nemá významný vliv na životní
prostředí, a proto nebude dále posuzován podle zákona.
Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení
s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.
Poučení o odvolání:
Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.
Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená
v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží
dotčená veřejnost v odvolání.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

Příslušný úřad žádá Pardubický kraj a obce Gruna, Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové a
Staré Město o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust. § 16 odst. 4 zákona na úředních deskách
po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále žádá dotčené územní samosprávné celky o zaslání
vyrozumění o dni vyvěšení.

Vyvěšeno příslušným úřadem dne 3. 2. 2016 na úřední desce Pardubického kraje
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Obec Gruna:
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obec Borušov:
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obec Dětřichov u Moravské Třebové:
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obec Staré Město:
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží
podle ust. § 7 odst. 4 zákona:
Oznamovatel:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Obec Gruna
3. Obec Borušov
4. Obec Dětřichov u Moravské Třebové
5. Obec Staré Město
6. Pardubický kraj

podle ust. § 22 písm. c) zákona
7. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované

prevence, Vršovická 65, Praha
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