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Sp. zn.: ZN/MZP/2021/550/53

Stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. ke koncepci „Plán udržitelné 
městské mobility Statutárního města Pardubice“

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI Hradec Králové (dále jen 
„ministerstvo“), obdrželo dne 1. 3. 2022 žádost společnosti RADDIT consulting s. r. o., 
Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava, o vydání stanoviska dle § 45i odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
ke koncepci „Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Pardubice“ (dále jen 
„koncepce“). Přílohou žádosti je i dokument nazvaný „Plán udržitelné městské mobility 
statutárního města Pardubice, předběžné vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 v 
rozsahu dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů“. Předkladatelem koncepce je Statutární město Pardubice, jejím zpracovatelem 
společnost UDIMO, s. r. o.

Předmětem stanoviska podle § 45i zákona je posouzení, zda navrhovaná koncepce může mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Ministerstvo po posouzení žádosti a zaslaných příloh konstatuje, že pokud se týká pozemků v 
jeho působnosti, tedy těch, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo 
vojenské újezdy (ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky), 
na území Královéhradeckého a Pardubického kraje, nebude mít předložená koncepce 
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na 
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Předkládaná koncepce je strategickým dokumentem Statutárního města Pardubice, zabývající 
se dopravou a mobilitou. Vychází z existujících studií a plánovacích dokumentů v dopravě, 
zohledňuje vazby na existující dokumenty na krajské úrovni a platnou legislativu na městské, 
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krajské, národní i evropské úrovni. Po jejím projednání a schválení se stane zastřešujícím 
dokumentem pro veškeré následné související plánovací dokumenty města v oblasti dopravy.

Cíle a opatření uvedené v koncepci jsou mobilita a bezpečnost pro všechny, udržitelná dělba 
přepravní práce, efektivní a hospodárné využívání zdrojů, doprava šetrná k veřejnému 
prostoru, lidskému zdraví a životnímu prostředí.

Dotčeným územím je území Statutárního města Pardubice a jeho okolí, kde jsou vymezeny 
evropsky významné lokality Pardubice-zámek, Dolní Chrudimka, U Pohránovského rybníka, 
Kunětická hora, Orlice a Labe.

Ministerstvo dospělo k názoru uvedenému ve výroku tohoto stanoviska. Z hlediska pozemků 
v působnosti ministerstva (tedy pozemků, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu 
státu mimo vojenské újezdy na území Královéhradeckého a Pardubického kraje), lze 
významný vliv koncepce ve smyslu § 45i odst. 1 zákona vyloučit. Důvodem je skutečnost, že 
jednotlivá opatření a cíle koncepce nesměřují na tyto pozemky a zároveň tyto pozemky 
nezasahují na území potenciálně dotčených evropsky významných lokalit. 

I
Ing. Libor Hejduk

ředitel odboru výkonu státní správy VI
podepsáno elektronicky
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