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Koncepce: „Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice“ 
stanovisko 
 
Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též Krajský úřad) byla doručena žádost  
o vydání stanoviska dle ustanovení § 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“. 
 
V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný dle 
ustanovení § 77a odst. 4 písm. o) zákona toto stanovisko dle § 45i zákona: 

 
Předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry ne-

bo koncepcemi významný vliv na předměty ochrany ani celistvost žádné ev-
ropsky významné lokality ani žádné ptačí oblasti. 

 
Odůvodnění: 
 
Podklady pro vydání stanoviska jsou: 
Žádost včetně návrhové části koncepce „Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubi-
ce; verze V 2.1“ 
Nařízení vlády - národní seznam evropsky významných lokalit, v platném znění, včetně karet lokalit. 
Souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti, v platném znění. 
Nařízení vlády, kterými byly vyhlášeny ptačí oblasti v aktuálním rozsahu. 
Aktuální vrstva mapování biotopů od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 
Náhled do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ke dni vydání tohoto stanoviska. 
Náhled do informačního systému EIA/SEA ke dni vydání tohoto stanoviska. 
 
Předkládaná Návrhová část navazuje na část Analytickou a jejím cílem je zpracovat koncep-
ci rozvoje dopravy ve městě Pardubice na základě provedených průzkumů a analýz. Součás-
tí je také stanovení společné vize mobility, strategických a specifických cílů a navrhnout 
opatření, která přispějí k jejich naplnění. Plán mobility bude podporovat vyvážený rozvoj udr-
žitelných druhů dopravy a cílit na přesun zbytných cest osobní automobilové dopravy do ji-
ných druhů dopravy. Stanovení vize, cílů i opatření bylo intenzivně projednáváno s jednotli-
vými odbornými skupinami a veřejností. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. obecnou koncepci – tzn., že má velmi nízkou úroveň 
podrobnosti (podrobná řešení nejsou jejím cílem, bude stanovovat pouze rámec pro realizaci 
stanovených cílů či záměrů) a pravděpodobně nebude navrhovat realizaci (či závazek reali-
zace) konkrétních záměrů (tedy záměrů s konkrétními parametry, umístěním, charakteristi-
kou apod.), je dle názoru Krajského úřadu možné důvodně předpokládat, že samotná před-
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ložená koncepce nebude mít významný negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000 
ani na jejich celistvost.   
 
 
Upozorňujeme, že na základě této koncepce mohou být (a velmi pravděpodobně bu-
dou) realizovány nové návrhy záměrů (např. modernizace železničních tratí, lávky, 
cyklostezky, rozvoj volnočasové vodní dopravy – tyto záměry jsou v koncepci obecně 
zmíněny, avšak nemají žádné konkrétní parametry a není jisté, zda budou na základě 
této strategie realizovány), které mohou samy o sobě (v závislosti na způsobu realiza-
ce konkrétního záměru či na jeho umístění) mít samostatně či ve spojení s jinými vý-
znamný vliv na lokality soustavy Natura 2000; je tedy nutné při jejich plánování (nejlé-
pe již ve fázi příprav) postupovat v souladu se zněním § 45h a § 45i zákona.  
  
 
Toto stanovisko je platné výhradně pro rozsah návrhu koncepce, který byl předmětem 
tohoto stanoviska; jakékoliv zásadní doplnění je v takovém případě nutné vnímat jako 
změnu návrhu koncepce a je nutné je opětovně ke stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona před-
ložit příslušným orgánům ochrany přírody. 
 
 
Krajský úřad nemá v současné době žádné informace (ze své činnosti, nebo z dalších do-
stupných zdrojů – např. územní plány, informační systémy EIA/SEA apod.) o přípravě či rea-
lizaci takových záměrů či koncepcí, které by (dle své charakteristiky či svým provedením či 
provozem) mohly mít ve spojení s předmětnou koncepcí významný negativní vliv na předmě-
ty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 
 
 
Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení 
jiných paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiných zákonů.  
 
 
 
 
 
otisk úředního razítka 
                                                                                                          
 

Ing. Martin Vlasák 
vedoucí odboru 

v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána 
 


		2022-03-22T11:07:02+0000




