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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako
místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) 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“),
vydává na základě oznámení podaného dne 20. 3. 2019 společností Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha, IČO 65993390, kterou zastupuje na základě plné moci RNDr.
Vladimír Ludvík, Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČO 11013044 (dále jen
„oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr
„D35 Odpočívka Staré Město“
nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel dne 20. 3. 2019 podle ust. § 6 odst. 1 zákona od oznamovatele oznámení
záměru „D35 Odpočívka Staré Město“, zpracované dle přílohy č. 3 zákona.
Oznámení záměru zpracoval RNDr. Vladimír Ludvík, odborně způsobilá osoba pro zpracování
dokumentace a posudku na základě rozhodnutí MŽP pod čj. 5278/850/OPV/93 a rozhodnutí MŽP
o prodloužení autorizace 52403/ENV/15.
Příslušný úřad po posouzení obsahu oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona
dospěl k závěru, že oznámení splňuje všechny náležitosti.
Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na obec
Staré Město a Pardubický kraj.
Příslušný úřad vymezil dotčené správní orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Městský úřad
Moravská Třebová, Obecní úřad Staré Město, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajskou
hygienickou stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích a Českou inspekci životního
prostředí.
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Příslušný úřad zaslal dne 1. 4. 2019 pod čj. KrÚ 26129/2019 informaci o oznámení s žádostí
o vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil
zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na
úřední desce Pardubického kraje dne 3. 4. 2019 a byl podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven termín
3. 5. 2019 pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních orgánů a dotčených
územních samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu.
Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno 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.
Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona.
Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
Záměr „D35 Odpočívka Staré Město“ je zařazen podle přílohy č. 1 k zákonu pod bod 109 –
Parkoviště nebo garáže s kapacitou od 500 míst parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Kapacita (rozsah) záměru:
Parkovací stání přepočítané pro účely zákona pro oboustrannou odpočívku – celkem 1 136 míst.
Umístění záměru:
Kraj Pardubický, obec Staré Město, katastrální území Staré Město u Moravské Třebové.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Jedná se o velkou oboustrannou odpočívku s čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „ČSPH“)
a restauračním zařízením umístěnou v prostoru dálnice D35, stavby 3509 Opatovec – Staré Město.
Počet parkovacích stání na jedné straně: 51 pro osobní vozidla + 100 pro nákladní vozidla + 8 pro
autobusy + 15 pro karavany = 174 míst. Celkem pro oboustrannou odpočívku 174 x 2 = 348
parkovacích stání. Umístění velké odpočívky v tomto místě je důvodu podchycení dopravy jedoucí
ze/ve směru D35 Olomouc a připravované D43 Brno.
Ke kumulaci může docházet především v souvislosti s provozem dálnice D35 se záměrem I/35
Staré Město připojení na D35. Vzdálenost od předchozí odpočívky Opatov (malá) je cca 11,850 km
a na následující odpočívku Křemačov (malá) je cca 15,900 km.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Odpočívka Staré Město je velká oboustranná odpočívka umístěná směrově v pravostranném
oblouku R = 3 700 m v km cca 214,100 na stavbě D35 3509 Opatovec – Staré Město. Výškově je
odpočívka umístěna v podélném sklonu 0,6% hlavní trasy D35, vedeným po terénu, resp. v zářezu.
Splašková kanalizace bude z jednotlivých objektů odvedena gravitačně pomocí plastového potrubí
do ČOV. Z ČOV bude předčištěná odpadní voda svedena do dálničních příkopů a těmi dále do
vodoteče. Každá odpočívka pravá i levá bude mít vlastní ČOV. Dešťové vody budou odváděny
systémem dešťové kanalizace přes retenční a usazovací nádrže. Pro odpočívku je navržena
přípojka vody a vodovodní rozvod. Přípojka bude napojena na stávající vodovod v obci Staré
Město. Součástí odpočívky jsou dvě čerpací stanice PHM. Kapacitní údaje ČSPH – nádrž na naftu
o objemu 50 m3, nádrž na benzín o objemu 50 m3 a nádrž Ad Blue s obsahem 5 m3. Součástí
odpočívky dále bude restaurace a kiosky.
Vypořádání obdržených vyjádření:
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy,
ze dne 24. 4. 2019 pod čj. KHSPA 06052/2019/HOK-Sy:
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KHS nemá s k předloženému oznámení záměru námitky a nepovažuje za nutné záměr dále
posuzovat podle zákona.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, ze dne 3. 5. 2019 pod čj. MUMT
13905/2019:
Orgán ochrany přírody nemá připomínky.
Orgán odpadového hospodářství nemá připomínky.
Veřejné zájmy orgánu ochrany ovzduší, ochrany lesa, ochrany zemědělského půdního fondu
nejsou dotčeny.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Orgán ochrany vod upozorňuje oznamovatele na podmínky, za kterých lze záměr realizovat:


veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch a střech budou zasakovány do vod podzemních
podle § 6 odst. 4 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném
znění, a podle § 20 odst. 5, písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění,



pokud je geologickým průzkumem potvrzeno, že horninové podloží v daném místě nemá
dostatečnou vsakovací schopnost, pak je možné kombinovat vsakování s odtokem nebo jen
regulovaně odvádět např. prostřednictvím odvodňovacího systému dálnic do vod
povrchových. Regulovaný odtok může činit maximálně 3 l/s/ha odvodňované plochy,
z provozních důvodů však min. 0,5 l/s dle odvětvové technické normy vodního hospodářství
TNV 75 9011. Případné vsakovací zařízení by mělo být dimenzováno dle České technické
normy ČSN 75 9010. Periodicita přetížení retenčního objemu vsakovacího zařízení bude
max. 0,2 rok-1.



Před vsakem nebo odváděním dešťových vod ze střech a zpevněných ploch je vhodné vody
zachytávat a vhodně využívat (např. pro zálivku, splachování WC, architektonický vodní
prvek atp.).



Z parkovacích míst a komunikací kolem čerpací stanice pohonných hmot, kde může dojít ke
kontaminaci dešťových vod závadnými látkami, budou stékající dešťové vody přečištěny
v odlučovači ropných látek.

Hodnocení příslušného úřadu – oznámení z pohledu ochrany vod je zpracováno v dostatečném
rozsahu. Dešťové vody budou odváděny systémem dešťové kanalizace přes retenční a usazovací
nádrže. Dotčený orgán upozorňuje na platné právní a technické předpisy a zákonné povinnosti.
Výše uvedené podmínky dotčený orgán uplatní v navazujících řízeních.
Památková péče – veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b) zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.
Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:


Dotčený orgán posoudil navrhovaný záměr a zjistil požadavky na ochranu veřejného zájmu
podle zákona o státní památkové péči.



Území, na němž má probíhat výše uvedená stavba, se nenachází v městské památkové
rezervaci ani v ochranném pásmu městské památkové rezervace, proto nebude orgán státní
památkové péče vydávat závazné stanovisko podle § 14 zákona o státní památkové péči.
Území, na němž má probíhat výše uvedená stavba a s ní spojené zemní práce, je dle
Státního archeologického seznamu ČR územím s pozitivně prokázaným a dále bezpečně
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předpokládaným výskytem archeologických nálezů. Tato skutečnost je v dokumentu EIA
zohledněna.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře, dotčený orgán se obecně vyjadřuje k platným
právním předpisům.
Příslušný úřad obdržel po lhůtě (do 3. 5. 2019) uvedené v oznámení o zahájení zjišťovacího řízení
dne 6. 5. 2019 vyjádření obce Staré Město. K vyjádřením zaslaným po lhůtě podle § 6 odst. 8
zákona příslušný úřad nepřihlíží. Podání obsahuje i petici, která bude vyřízena v souladu se
zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti a dotčené veřejnosti.
Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal
podklady poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3
k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí
a obyvatelstvo.
Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území,
na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí,
tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu.
Jedná se o velkou odpočívku s parkovacími místy pro 348 vozidel. Posuzovaný záměr bude
umístěn v prostoru dálnice D35, stavby 3509 Opatovec – Staré Město. Odpočívka Staré Město je
velká oboustranná odpočívka umístěná směrově v pravostranném oblouku R = 3 700 m v km cca
214,100 na stavbě D35 3509 Opatovec - St. Město. Výškově je odpočívka umístěna v podélném
sklonu 0,6 % hlavní trasy D35, vedeným po terénu, resp. v zářezu. Umístění velké odpočívky právě
v tomto místě je z důvodu podchycení dopravy jedoucí ze/ve směru D35 Olomouc a připravované
dálnice D43 Brno. Kapacitně jde o velkou odpočívku s plochou ČSPH a restauračního zařízení, na
které je uvažováno s počty stání 51 osobních vozidel, 100 nákladních vozidel, 8 autobusy a 15
stání pro karavany. Počet parkovacích stání na jedné straně: 51 + 100 + 8 + 15 = 174. Celkem pro
oboustrannou odpočívku: 2 x 174 = 348. Dešťové vody budou odváděny systémem dešťové
kanalizace přes retenční a usazovací nádrže. Na odpočívce by měl být řešen prostor k odpočinku
(místa pro posezení a osvěžení, cvičební prvek, zeleň, apod).
Areál ČSPH bude sloužit k příjmu, skladování, výdeji a prodeji dvou druhů pohonných hmot, tj.
benzinu (BA 95 NAT, BA 99, BA 100) a motorové nafty (hořlavých kapalin I. – IV. tř.
nebezpečnosti). Ke skladování benzinu a nafty budou sloužit jednotlivé skladovací nádrže, k výdeji
budou použity výdejní stojany čtyřproduktové oboustranné. Nádrže budou uloženy pod zemí na
betonové desce. Meziprostor mezi dvěma plášti nádrží bude kontrolován proti úniku ropných látek
při případném poškození nádrže, a to jak vnitřního, tak i vnějšího pláště nádrže. Indikace bude
vyvedena do kiosku. Způsob kontroly bude zajištěn přístrojem, pracujícím na principu vzduchové
indikace. Každá nádrž má samostatnou indikaci.

V rámci zjišťovacího řízení EIA byla věnována pozornost kumulativním vlivům záměru jak s již
existujícími záměry, tak s plánovanými záměry. Ke kumulaci vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí může docházet především v souvislosti s provozem dálnice D35 se záměrem I/35
Staré Město připojení na D35. Jiné záměry, jejichž projevy by měly negativní kumulativní
charakter, se v dotčeném území nenacházejí. Příslušný úřad zhodnotil kumulativní vliv záměru
jako přijatelný.
Umístění odpočívky je v souladu se ZÚR Pardubického kraje a ÚP Staré město, kde je uvažován
koridor pro dálnici D35. Celá plocha odpočívky je umístěna v koridoru dálnice D35. Vzdálenost od
předchozí odpočívky Opatov (malá) je cca 11,850 km a na následující odpočívku Křemačov (malá)
je cca 15,900 km.
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Záměr je umístěn na ploše orné půdy intenzivně využívané k zemědělství. Celkový trvalý zábor
pozemků pro realizaci záměru je cca 112 165 m2. Převážně se jedná o zábory ZPF (zemědělský
půdní fond), méně pak ostatní plochy (polní cesty). K odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
nedochází. U ZPF se jedná především o pozemky bonitní třídy BPEJ 51100 (I. tř. ochrany) a 54200
a 74300 zařazené do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Odpočívka je umístěna mimo
ochranná pásma vodních zdrojů a mimo CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod).
Biologická rozmanitost na lokalitě záměru je velmi nízká, protože odpočívka je umístěna na
plochách orné půdy bez lokalit, které by mohly umožňovat rozvoj bohatších společenstev rostlina
živočichů.
Z nadregionální a regionální úrovně územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) se
v prostoru odpočívky žádný prvek nenachází.
Hlukové zatížení území bude dáno provozem na trase dálnice D35. Realizovaný záměr nebude
zdrojem nadměrných vibrací, radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Ozelenění záměru bude koordinováno s komplexními pozemkovými úpravami. Budou provedeny
vegetační úpravy s podílem keřového a stromového patra s využitím autochtonních dřevin.
Pro minimalizaci světelného smogu budou pro osvětlení záměru použita pouze svítidla směřující
světlo do dolní poloroviny.
Přílohou oznámení je rozptylová studie, zpracovatel RNDr. Vladimír Ludvík, Ekoteam, Veverkova
1 343, 500 02 Hradec Králové, březen 2019, hodnotící rozptylovým modelem SYMOS´97, verze
2013 imisní příspěvek z provozu odpočívky (liniové zdroje typu silnice a z bodových zdrojů typu
ČSPHM) k roku 2030, pro oxid dusičitý, suspendované částice PM10 a PM2,5, benzen,
benzo(a)pyren a VOC. Výpočet příspěvku je proveden ve dvou variantách, a sice pro D35 v roce
2030 a D35 a odpočívka v roce 2030. Výstupem rozptylové studie jsou hodnoty imisního příspěvku
v pravidelné síti výpočtových bodů a v cíleně umístěných bodech (referenční body) u nejbližší
zástavby obcí Staré Město, Radišov a Třebařov. Stávající imisní situace území je hodnocena podle
mapových údajů pětiletých průměrů imisních koncentrací 2012 – 2016 ČHMÚ.
Imisní situace lokality je podle těchto údajů příznivá a nedochází zde k překračování imisních limitů.
Zpracovatel celkově konstatuje, že změny ve vlivech na ovzduší v případě realizace odpočívky
budou prakticky nulové.
Významné množství vod splaškového charakteru v průběhu výstavby vznikat nebude. Jako zařízení
staveniště budou instalovány stavební buňky se sociálním zázemím, které budou odkanalizovány
do nepropustné jímky a pravidelně odváženy k likvidaci na ČOV. Při provozu záměru bude
splašková kanalizace z jednotlivých objektů odvedena gravitačně pomocí plastového potrubí do
ČOV. Z ČOV bude předčištěná odpadní voda svedena do dálničních příkopů a těmi dále do
vodoteče. Každá odpočívka pravá i levá bude mít vlastní ČOV. Dešťové vody budou odváděny
systémem dešťové kanalizace přes retenční a usazovací nádrže.
Pro odpočívku je navržena přípojka vody a vodovodní rozvod. Přípojka bude napojena na stávající
vodovod v obci Staré Město.
Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných záměrů. Za
způsob nakládání s odpady při výstavbě (využití, recyklace a regenerace, skládkování, spalování,
skladování, popř. likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy) je
zodpovědný jejich původce – stavební firma, která musí dodržet zákonné povinnosti. Odpady
z provozu budou vznikat pravidelně v malých množstvích. Řešení problematiky odpadového
hospodářství bude vycházet z důsledného třídění odpadů v místě jejich vzniku, podle charakteru
odpadů a jejich následného stejného způsobu využití nebo odstranění.
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Záměr se nenalézá v chráněném ložiskovém území ani v oblasti jiných surovinových zdrojů či
přírodních bohatství.
Realizace záměru nebude mít žádný vliv na hmotný majetek ani kulturní památky. Během výstavby
nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů. Doporučuje se koordinovat archeologické průzkumy
s archeologickými průzkumy, které budou prováděny na ploše záboru D35.
Možnost přeshraničních vlivů záměru je vyloučena s ohledem na jeho typ, velikost a umístění.
Záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelný. Vlivy v základních
složkách a charakteristikách (veřejné zdraví, hluk, ovzduší, voda, půda, biota, krajina) jsou
hodnoceny jako přijatelné, řešitelné v rámci platných zákonů a dalších předpisů či norem. Vlivy
v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až nulové, bez
objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách životního prostředí.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako celkově málo významné a lokální, dočasné a bez
zvýšeného rizika negativních dopadů na životní prostředí.
Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah
vlivů (zasažené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti
a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po
shromáždění všech vyjádření k předmětnému záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad
k závěru, že záměr, jehož vlivy nepřesahují hranice České republiky, nemá významný vliv na životní
prostředí, a proto nebude dále posuzován podle zákona.
Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení
s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.
Poučení o odvolání:
Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.
Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená
v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží
dotčená veřejnost v odvolání.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Příslušný úřad žádá obec Staré Město a Pardubický kraj o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust.
§ 16 odst. 4 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále žádá
dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.

Vyvěšeno příslušným úřadem dne 14. 5. 2019 na úřední desce Pardubického kraje.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.

Obdrží:
podle ust. § 7 odst. 4 zákona:
Oznamovatel:
1. RNDr. Vladimír Ludvík
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Obec Staré Město
3. Pardubický kraj
Dotčené správní úřady:
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
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