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Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence
Naše zn.:

28998-18-ŘSD-11110

Vyřizuje;

Ing. Martin Benovič
241 084 222
martin.benovic@rsd.cz
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Vršovická 1442 / 65
100 10 Praha 10
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Věc:
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Zkráceny postup pořizováni aktualizace ZÚR Královéhradeckého kraie,

žádost dle S 42a zákona č 183/2006 Sb.
Žádáme o stanovisko k navrhovanému obsahu Aktualizace Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje dle § 42a, odst. 2, písm. e) zákona č 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, s přihlédnutím ke stanovisku příslušného orgánu ochrany přírody (viz
příloha).
Důvodem pro pořízení Aktualizace Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje je
změna vymezení koridoru DS11 pro VPS přeložky silnice 1/36 Holice - Čestlice. Ve
stávající ÚPD je vymezen koridor dle původně prověřené varianty (tzv. Varianta A)
doporučené v platném Stanovisku EIA k posouzení vlivů záměru na životní prostředí z roku
2014.
V rámci nově zpracované technicko-ekonomické studie „Přeložka silnice 1/36 Holice Češtíce** (Valbek s.r.o., 09/2018) byl však zjištěn negativní dopad této varianty do
stávajících i rozvojových ploch pro bydlení v severozápadní části obce Borohrádek. Dále je
v rámci zadání změny č. 2 územního plánu v této oblasti plánován další rozvoj ploch pro
bydlení, konkrétně na p. č. 480/1 v k.ú. Borohrádek. Kromě zcela zásadního dopadu trasy
přeložky silnice I/36 do uvedených ploch bydlení, dochází k výraznému zásahu do ploch
rekreace, jejichž ochrana (hluk, atd.) je legislativně značně omezená. Z pohledu ŘSD ČR je
původní varianta trasy méně výhodná z důvodu technické a ekonomické náročnosti
(přemostění celé šíře železničního kolejišté).
Zvýše uvedených důvodů byla v rámci projednávání technicko-ekonomické studie sobci
Borohrádek nalezena shoda na společném zájmu změnit trasu připravované přeložky.
Nová varianta nazvaná „Severozápadní obchvat Borohrádku** vychází z druhé varianty (tzv.
Varianta B) posuzované procesem EIA stím, že zohledňuje výhrady uvedené v platném
Stanovisku EIA. Nová trasa již nezasahuje do vymezených ekosystémů „LBC Dolní Luka**
a „LBC Nad starým Božetickým rybníkem".
Výše uvedená změna trasy přeložky silnice I/36 podléhá na základě sdělení Krajského
úřadu Královehradeckého kraje, odd. EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí ze
dne 20. 6. 2018 novému zjišťovacímu řízení dle zákona EIA. Proto v současné době
ŘSD ČR zadalo zpracování Oznámení EIA a souvisejících podkladových studií, včetně
Posouzení významnosti vlivů záměru na EVL a Ptačí oblasti podle § 45i zákona 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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Dále uvádíme, že se ŘSD ČR bude v plné míře nadále řídit již vydaným a platným
Stanoviskem EIA ke stavbě J/36 Holice - Čestice“ a tudíž i v rámci upravovaného úseku
trasy okolo obce Borohrádek zohlední všechny uvedené podmínky vydaného souhlasného
Stanoviska EIA.
Obsah aktualizace zásad územního rozvoje:
-

změna vymezení koridoru pro VPS DS11 přeložky silnice I/36 Holice - Čestice
dle varianty severozápadního obchvatu Borohrádku,
která je prověřena
v technickoekonomícké studii (Valbek spol. s.r.o., 09/2018).

Ingc^Michal Vrabec
vedoucí odboru koncepce a technické přípravy

Příloha:

Stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odd. ochrany přírody a krajiny,
dopis zn. KUKHK-33799/ZP/2018 ze dne 12.11. 2018
Situace přeložky silnice 1/36 Holice - Čestice, varianta severozápadního obchvatu
Borohrádku, TES (Valbek spol. s r. o., 09 / 2018)
Na vědomí:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,
odd. územního plánování, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
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Stanovisko dle ust §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZOPK“) k Aktualizaci ZÚR pořizované dle ust §42a
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
krajský úřad) příslušný dle ust. § 77a odst, 4 ZOPK obdržel dne 29.10. 2018 žádost Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen Jtadatet”),
o stanovisko dle ust. §45i ZOPK k Aktualizaci ZÚR ve zkráceném postupu pořizování z důvodu
změny vymezení koridoru DS11 pro VPS přeložky silnice I/36 Holice - Češtíce.
K žádosti byla přiložena situační mapa - varianta severozápadního obchvatu Borohrádku.
Ve stanovisku dle ust. §45i ZOPK orgán ochrany přírody hodnotí v souladu s ust. §45h ZOPK,
zda výše popsaný záměr může samostatné nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit příznivý
stav níže popsaných předmětů ochrany nebo celistvost EVL. Cílem ochrany EVL je zajistit
nezhoršování (popř. zlepšování) stavu jejích předmětů ochrany (článek 2.2 směrnice
92/43/EHS. ustanovení § 46a odst. 1 ZOPK).
Navrhovaná trasa koridoru DS11 zasahuje do evropsky významné lokality CZ0524049 Orlice
a Labe. Krajský úřad k předmětné EVL konstatuje, že se jedná o rozsáhlé území zahrnující
významnou část toku Tiché Orlice. Divoké Orlice a celou spojenou Orlíci i s částí toku Labe s
pniehlými přírodě blízkými či přírodními částmi niv všech jmenovaných toků. Tato EVL
významné pňspívá k udržení přírodních stanovišť a druhů živočichů (bolen dravý - Aspius
aspíus, vydra ň'ční - Lutra lutra, klfnatka rohatá - Ophíogomphus cecílía), jejíchž výskyt souvisí
právě s přírodním charakterem vodního toku.
Z předložené situační mapy vyplývá, že navrhovanou trasou koridoru DS11 bude předmětná
EVL dotčena plošné více než trasou původní, v ZÚR vymezenou. Dále z veřejně dostupných
mapových podkladů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (http://webgis.nature.cz/mapomat)
vyplývá, že nově navrhovaná trasa prochází biotopy mezofiinfch ovsíkových luk (T1.1)
a v těsné blízkosti toku Tiché Orlice i biotopy měkkých luhů (L2.4), které odpovídají přírodnímu
stanovišti Extenzivně sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis• 65^Q), resp. přírodnímu stanovišti smíšené jasanovo-olšové lužní lesy

temperátní a boreální Evropy (Alno-Padíon, Alnion incanae, Salicion alba - 91EO*).
Oba jmenované typy přírodních stanovišť jsou předmětem ochrany dané EVL.
Dne 11. 06. 2014 vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, oddělení EIA a IPPC (dáleJen „orgán EIA"), pod č.j.: 3981/ZP/2014 - Po
k záměru „Silnice 1/36 v úseku Holice - Češtíce** podle § 10 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 EIA**),
souhlasné stanovisko (dále jen „stanovisko EIA") s tim, že jako nejvhodnéjší z hlediska vlivů

na životní prostředí byla doporučena komúnace variant v úseku km 0,000 - 3,500
varianta Bav úseku km 3,500 -14,630 varianta A.
Žadatelem aktuálně předložená nová varianta - „Severovýchodní obchvat Borohrádku"
vychází částečně z druhé varianty, tj. varianty B, která byla ve stanovisku EIA hodnocena
v tomto úseku jako méně výhodná z hlediska vlivu na životní prostředí. Nová varianta některé
ve stanovisku EIA negativně hodnocené jevy sice eliminuje, např. neprochází již lokálními
biocentry LBC Dolní Luka a LBC Nad starým Božetickým rybníkem, zůstává však negativum
většího plošného rozsahu stavby v území EVL oproti variantě A, a rovněž umístění dále
od zastavěných částí Borohrádku, tj. v místech dosud nezasažených stavbou takového
rozsahu a hlučnosti.
Dle sdělení orgánu EIA ze dne 20.6. 2018 podléhá předmětná změna trasy přeložky novému
zjišťovacímu řízení dle zákona EIA. Dle názoru krajského úřadu by jeho podkladem mělo být
nové Posouzení významností vlivů záměru na Evropsky významné lokality a Ptačí oblastí
podle § 45i ZOPK vypracované dle vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu
záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení
vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (dále jen „posouzení").
Posouzení bude vycházet z aktuálních dat o výskytu jednotlivých druhů a přírodních stanovišť
(biotopů) v území (posouzení pro celý úsek silnice I/36 Holice - Čestice zpracované RNDr.
Jiřím Veselým, vycházelo z terénních šetření z roku 2009) a zohlední technické možností
provedeni jednotlivých variant přeložky (estakáda, násep) a vyhodnotí, zda je možné změnit
trasu přeložky dle varianty „Severozápadní obchvat Borohrádku" a za jaí^ch podmínek a
za využití jakého technického řešení. Současné navrhne konkrétní zmírňující či kompenzační
opatření, která bude nutné provést ve vztahu ke konkrétním zde nalezeným druhům a
stanovištím.

Vzhledem k výše uvedenému krajský úřad Jako orgán ochrany přírody příslušný podle
usL § 77a odst 4 písm. n) ZOPK nemůže v případě záměru „Severozápadní obchvat
Borohrádku'*, na základě podkladů předložených žadatelem, vyloučit významný vliv
na evropsky významnou lokalitu Orlice a Labe kód CZ0B2AO4S, se všemi důsledky
dle § 45I odst 2 ZOPK. Ptačí oblasti nebudou realizací záměru dotčeny, neboť se v
lokalitě nevyskytují.
Případné bližší informace lze získat na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, a to zejména v úřední dny, tj. pondělí
a středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo žádat bližší informace na telefonním čísle 495 817 564
- Mgr. Helena Zapletalová.

z p. Mgr. Helena Zapletalová
odborná referentka
oddělení ochrany přírody a krajiny

