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Posuzování vlivů na životní prostředí – vrácení dokumentace
Krajský úřad Pardubického kraje, jako úřad příslušný podle ust. § 22 písm. a) zákona 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a „zákon“), zajišťuje posuzování vlivů záměru na
životní prostředí.
Příslušný úřad obdržel dne 4. 1. 2021 podle § 6 odst. 5 zákona dokumentaci vlivů záměru
„D35 Odpočívka Staré Město“ na životní prostředí zpracovanou podle přílohy č. 4 k zákonu (dále
jen „dokumentace“), oznamovatele, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
145 05 Praha, IČO 659 93 390, kterého zastupuje na základě plné moci RNDr. Vladimír Ludvík,
Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČO 110 13 044 (dále „oznamovatel“).
Příslušný úřad zaslal informaci o dokumentaci s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným
územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o dokumentaci podle ust. § 16
zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 12. 1. 2021
a byl podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven termín 11. 2. 2021 pro možnost veřejnosti, dotčené
veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků zaslat své písemné
vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Dokumentace byla zveřejněna 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 PAK833.
Na základě obdržených vyjádření k dokumentaci příslušný úřad podle ust. § 8 odst. 5 zákona vrací
dokumentaci záměru
D35 Odpočívka Staré Město
oznamovateli k přepracování, jedná se zejména o následující:
1. Zdůvodnit nezbytnost zvolené velikosti odpočívky (velká vs. malá/střední) v kontextu
plánovaného umístění dalších velkých odpočívek na trase D35.
2. V souvislosti s bodem č. 1 a s ohledem na velikost záboru bonitně nejhodnotnější půdy
navrhnout variantní řešení odpočívky, s přihlédnutím k eliminaci doplňkových služeb, jako
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jsou restaurace, cvičební prvky, dětské hřiště apod. Variantní řešení zpracovat i s ohledem
na vliv na krajinný ráz.
3. Upřesnit nároky na odběr vody, ze kterého bude patrné, že nedojde k ovlivnění tlakových
poměrů ve vodovodní síti.
4. Podrobně vyhodnotit vliv světelného znečištění a možnosti jeho regulace pro omezení vlivů
na přírodu, životní prostředí a zdraví člověka.
5. Provést hydrogeologické posouzení zdrojů podzemní vody v souvislosti s odváděním
dešťových vod z odpočívky do vodoteče (Třebařovský potok).
Zpracovatel dokumentace vypořádá všechna obdržená vyjádření a pro přehlednost je sumarizuje
v úvodu přepracované dokumentace.
Přepracovaná dokumentace bude předložena příslušnému úřadu v tištěné podobě v počtu 1 ks
a 1 ks v elektronické podobě (nejlépe na CD).
Obec Staré Město a Pardubický kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) zveřejní podle
ust. § 16 zákona informace o vrácení dokumentace na svých úředních deskách. Doba zveřejnění je
nejméně 15 dnů. Obec Staré Město žádáme o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace
(§ 16 odst. 2 zákona).

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Příloha: (pouze oznamovatel)
Obdržená vyjádření:
1. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 18. 1. 2020
pod čj. ČIŽP/45/2021/219
2. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne
19. 1. 2021 pod čj. KrÚ 3040/2021/OŽPZ/PP
3. Spolek „Za kvalitnější život v naší obci z.s. ze dne 1. 2. 2021
4. Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI ze dne 1. 2. 2021 pod čj. MZP/2020/550/119
5. Obec Staré Město ze dne 8. 2. 2021 pod čj. 0051/2021/OÚ
6. Městský úřad Moravská Třebová ze dne 10. 2. 2021 pod čj. MUMT 04220/2021
7. Obec Třebařov ze dne 10. 2. 2021
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Rozdělovník:
Oznamovatel:
1. RNDr. Vladimír Ludvík
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Pardubický kraj
3. Obec Staré Město
Dotčené orgány:
4. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
5. Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí
6. Obecní úřad Staré Město
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
8. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště
Svitavy
9. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI
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