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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 30. 10. 2020 podle § 6 odst. 5 zákona dokumentaci vlivů záměru I/14 
Česká Třebová – Opatov (I/43) na životní prostředí zpracovanou podle přílohy č. 4 k zákonu (dále 
jen „dokumentace“), od oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 
IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, kterou zastupuje na základě plné moci RNDr. 
Vladimír Ludvík, IČ 11013044, Veverkova 1343/1, Hradec Králové – Pražské Předměstí (dále 
„oznamovatel“). 

Příslušný úřad došel k závěru, že předložená dokumentace vlivů na životní prostředí zpracovaná 
v rozsahu přílohy č. 4 zákona neobsahuje náležitosti vyplývající ze závěru zjišťovacího řízení čj. 
186/74/2016/OŽPZ/JI ze dne 8. 3. 2016 s důrazem na: 

1. Doplnění aktuálního biologického průzkumu. 

2. Doplnění hodnocení vlivu záměru na významné krajinné prvky. 

3. Doplnit posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví. Část dokumentace týkající se posuzování 
vlivů na veřejné zdraví musí být zpracována osobou., která je držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví podle ust. § 19 odst. 1 zákona. 

4. Doplnění, resp. vypořádání, požadavků na doplnění, připomínek a podmínek uvedených ve 
vyjádřeních dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a dotčené 
veřejnosti, které byly přílohou závěru zjišťovacího řízení.  

Na základě tohoto závěru příslušný úřad podle ust. § 8 odst. 5 zákona vrací dokumentaci záměru  

 

I/14 Česká Třebová - Opatov (I/43) 

oznamovateli k doplnění. 

 

 
 

dle rozdělovníku 
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Dokumentace k přepracování je 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 PAK721.  

Přepracovaná dokumentace bude předložena příslušnému úřadu v tištěné podobě v počtu 1 ks 
.a 1 ks v elektronické podobě (nejlépe na CD). 

Město Česká Třebová, obec Dlouhá Třebová, obec Rybník, obec Třebovice, obec Opatov 
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. 
Město Česká Třebová, obec Dlouhá Třebová, obec Rybník, obec Třebovice, obec Opatov 
žádáme o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace (§ 16 odst. 2 zákona). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Martin Vlasák 
vedoucí odboru 

v z. Ing. Věra Jiříčková 
vedoucí odboru integrované prevence 

 
 

 

Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 
Oznamovatel: 
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 

145 05 Praha 4 
Zpracovatel dokumentace: 
2. RNDr. Vladimír Ludvík, Veverkova 1343/1, 500 01 Hradec Králové - Pražské Předměstí  
Dotčené územní samosprávné celky: 
3. Město Česká Třebová 
4. Obec Dlouhá Třebová 
5. Obec Třebovice 
6. Obec Opatov 

http://www.cenia.cz/
http://www.mzp.cz/EIA
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