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Městský úřad Svitavy 

odbor životního prostředí, T. G. Masaryka 5/35, Svitavy 
tel.: 461 550 211, fax.: 461 532 141. mail: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz 

Svitavy, dne 23.února 2016 
Č.j.: 7835-16/OZP-bop 
Spis: 380-2016 
Vyřizuje: Mgr. Pavla Boucníková, Ing. Marek Antoš 
Telefon: 461 550 254, 461 550 240 
E-mail: pavla.boucnikova@svitavy.cz, marek.antos@svitavy.cz 

  
Žadatel: 
Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ – oddělení integrované prevence, Komenského náměstí 125, 
532 11  Pardubice 
 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Svitavy v souladu s ustanovením  
§ 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává toto 

 

v y j á d ř e n í 
 

na základě žádosti doručené dne 12.02.2016, kterou podal Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ – 
oddělení integrované prevence, Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice k záměru:„I/14 Česká 
Třebová – Opatov (I/43)“ dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí) a konstatuje: 
  
1. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách, v platném 
znění 
bez připomínek  
 
2. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.289/1995 Sb., o lesích, v platném 
znění 
bez připomínek 
 
3. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném 
znění 
bez připomínek  

 
4.  hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění (dále jen zákon)  
Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu 
§ 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK), z hlediska 
kompetencí podle § 76 odst. 2 a § 77 ZOPK doporučuje posouzení záměru podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Oznámení záměru obsahuje řadu nedostatků: 

• ve výčtu prvků územního systému ekologické stability chybí prvky, které budou záměrem 
dotčeny v katastrálním území Opatov v Čechách (viz schválený území plán obce Opatov) a není 
vyhodnocen vliv záměru na tyto prvky. Toto nutno doplnit;  

• ve výčtu významných krajinných prvků nejsou uvedeny všechny rybníky nacházející 
se u rybníků Hvězda a Nový. Chybí hodnocení vlivu záměru na ekologicko stabilizační funkce 
rybníků a není vyhodnocen vliv provozu červené varianty umístění komunikace na úmrtnost 
ptáků. Rovněž nutno doplnit; 

• hodnocení vlivu červené varianty na krajinný ráz neodpovídá skutečnosti. Zásahy do krajinného 
rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na 
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zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant 
krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. V předloženém oznámení je uvedeno, že 
celkově lze nejmenší vlivy na krajinný ráz nalézt u varianty červené. Vliv na významné krajinné 
prvky je označen malý (pozn. přechází mostními objekty) a uvedeny jsou zde pouze lesy, nivy a 
potoky. Hodnocení krajinného rázu ve vztahu k rybníkům chybí. Z hlediska krajinného rázu má 
jednoznačně nejvíc negativní vliv na území ORP Svitavy varianta červená, a proto s touto 
variantou nelze vyslovit souhlas. Z hlediska zájmů chráněných ZOPK, které jsou v kompetenci 
Městského úřadu Svitavy, lze za určitých podmínek akceptovat pouze variantu modrou. 

 

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření ani rozhodnutí Obecního úřadu Opatov, který je dotčeným orgánem 
ochrany přírody z hlediska povolování kácení dřevin rostoucích mimo les ani Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odboru životního prostředí z hlediska kompetencí podle § 77a ZOPK a je platné 
pouze pro území, které je v kompetenci Městského úřadu Svitavy. 
 
5. z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) dle zák.č.334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon): 
K vyjádření podle § 7 k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí, přesahuje-li 
trasa území, v němž vykonává působnost obecní úřad obce s rozšířenou působností (v tomto případě 
MěÚ Svitavy a MěÚ Česká Třebová), je příslušný Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ. 
Záborový elaborát nebyl zatím zpracován (viz informace na str. 24 Oznámení). Nejsou tedy uvedeny ani 
třídy ochrany zemědělské půdy. Údaj k BPEJ na str. 25 pod „zelenou variantou“ je zmatečný. 
Z přehledu výměry trvalého záboru podle katastrálních území je zřejmé, že k vydání souhlasu dle § 9 
zákona k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu bude příslušné MŽP i v případě 
„zelené“ varianty, při které by byl zábor půdy nejmenší. 
Dočasné odnětí zemědělské půdy v předložené dokumentaci není řešeno vůbec. Bilance skrývky v této 
fázi také není řešena. 
Upozorňujeme, že dle ÚAP v našem správním území, je část dotčeného území meliorována. Při realizaci 
záměru je nutné zajistit technickým řešením stavby zachování funkčnosti stávajících melioračních 
zařízení. 
  

6. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění 
příslušný Krajský úřad Pardubického kraje 

 

Předložená žádost byla posouzena z hledisek zájmů chráněnými těmito předpisy: 
- zákonem 254/2001 Sb., o vodách v platném znění 
- zákonem 289/1995 Sb., o lesích v platném znění 
- zákonem 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění 
- zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
- zákonem 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění 
- zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění 
 
 
 
         Ing. Marek Antoš   
 vedoucí odboru životního prostředí 
 
Na vědomí: 
Městský úřad Svitavy, OV, T.G. Masaryka 5/35, 568 02  Svitavy 
Městský úřad Svitavy, OD, T.G. Masaryka 5/35, 568 02  Svitavy 
 
ZO ČSOP „Rybák“ Svitavy, Dimitrovova 29, 568 02 Svitavy, datová schránka: (DS xhvk2vz)  
ZO ČSOP Třebovka, Opatov 328, 569 12 Opatov v Čechách (DS 4xz9djs) 
VČP ČSO Pardubice, Zámek 2, 530 02 Pardubice (DS qadivqs) 
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