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NAŠE Č. J. SŘ/2016/10A                                                                                      V PARDUBICÍCH DNE  29.2.2016 

                              VAŠE ZNAČKA  SpKrÚ  10418/2016/OŽPZ/2 

    
 Věc: Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení – záměr I/14 Česká Třebová – Opatov 

(I/43) 

 
Na základě oznámení záměru státního podniku Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, 
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, IČ 65993390: I/14 Česká Třebová – Opatov (I/43) podle § 6, odst. 
6 zákona, které jste zveřejnili na své úřední desce dne 10.2.2016, Vám posíláme toto vyjádření: 

 
Východočeská pobočka České společnosti ornitologické požaduje provést pro výše uvedený záměr 
posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. (dále jen zákon), o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. Dle našeho názoru by měl být kladen zvýšený důraz (ve smyslu § 7 odst. 1 
a § 2 zákona) zejména na faktory životního prostředí (vlivy na živočichy, ekosystémy, vodu, ovzduší, 
krajinu). 
 
 

Odůvodnění 
 

Důvodem pro toto vyjádření je zejména možnost provést záměr v tzv. červené variantě, která se 
zásadně dotýká vodních ploch v okolí Opatova. Jedná se totiž o významná stanoviště zvláště 
chráněných druhů živočichů, která mohou být navrženou variantou zásadně a negativně ovlivněna. 
V tomto jižním úseku by tak dle našeho názoru byla vhodnější varianta modrá či zelená. Za zcela 
nedostatečné považujeme zpracování biologického průzkumu zpracovaného RNDr. Jiřím Veselým z 
října 2014. Z metodiky tohoto průzkumu není zjevné, jaká intenzita mu byla věnována. Podle 
pozorování, která zde pravidelně naši členové provádějí, je zjištění pouhých 24 druhů ptáků zcela 
směšné a proto pro možné posouzení na biotu nedostatečné a zavádějící. Druhové složení by tak 
bylo vhodné doplnit o další již zjištěné druhy (včetně zvláště chráněných), které lze nalézt např. 
v Nálezové databázi ochrany přírody či provést další řádná biologická hodnocení. Proto se 
domníváme, že zbudováním červené varianty záměru může být škodlivě zasahováno do přirozeného 
vývoje těchto druhů, ohrožen jejich biotop a mohou být negativně ovlivněny významné krajinné prvky 
(zejména rybníky). Z těchto důvodů je další posuzování záměru dle našeho názoru žádoucí. 
 
 
 
 

Lukáš Kadava 
 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE VČP ČSO 

Krajský úřad PA kraje 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
Komenského nám. 125 
532 11 Pardubice 

mailto:vcpcso@centrum.cz

