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2018/033 -  I/26 D5 – Stod (PLK1888) - vyjádření k oznámení záměru  
 
Dne 26. 11. 2018 jsme od Vás obdrželi k vyjádření výše uvedené oznámení záměru, pro které 

bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru na základě zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.). Jedná se o záměr zařazený podle přílohy 1 zákona 
č. 100/2001 Sb. do kategorie II, bod 49. 

Oznámení záměru zpracoval v říjnu 2018 Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o. 
Oznamovatelem záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Záměrem je přeložka stávající komunikace 1/26 v úseku mezi dálnicí D5 a obcí Střelice. 
Celková délka trasy navrhovaného záměru je cca 12,51 km. Stavba se bude nacházet v území obcí 
Hradec, Chotěšov, Stod, Střelice, Úherce a Zbůch.

Vyjádření jednotlivých oddělení oblastního inspektorátu: 
Oddělení ochrany vod 

K oznámení záměru nemáme zásadních výhrad, a nepožadujeme další posouzení podle 
zákona č. 100/2001 Sb. Ztotožňujeme se s návrhem vodohospodářských opatření obsažených 
v kapitole B. I. 6 (jako jsou zejm. zpracování havarijního a povodňového plánu, odvádění 
splachových vod, ověření zvodně v okolí vrtu HJ122, stavby retenčních nádrží, nakládání 
s odpadními vodami a závadnými látkami, monitoring povrchových a podzemních vod k zamezení 
negativního ovlivnění podzemní vody ve stávajících objektech).

Oddělení ochrany ovzduší 
Během výstavby lze za suchého a větrného počasí očekávat zvýšené emise tuhých 

znečišťujících látek. Proto doporučujeme uložit povinnost dodržovat opatření ke zmírnění prašnosti 
po celé období realizace stavby (jako např. provádění úklidu komunikací, skrápění zařízení 
staveniště, komunikací a skládek sypkých materiálů). Nepožadujeme další posouzení záměru podle 
zákona č. 100/2001 Sb.

Datovou schránkou 

Krajský úřad Plzeňského kraje 
 odbor životního prostředí  

Škroupova 18   
306 13 Plzeň 



Spis. zn.: ZN/ČIŽP/43/4681/2018 Stránka 2 | 2

Oddělení odpadového hospodářství
K oznámení záměru nemáme připomínek, a nepožadujeme další posouzení podle zákona 

č. 100/2001 Sb.

Oddělení ochrany přírody 
Za předpokladu, že budou dodrženy závěry biologického hodnocení, nemáme k záměru 

připomínek, a nepožadujeme další posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oddělení ochrany lesa 
Realizací záměru dojde k trvalému záboru pozemku určeného k plnění funkcí lesa, i k dotčení 

ochranného pásma 50 m od okraje lesa. Proto je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 
zákona č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a pro realizaci záměru získat souhlas 
u příslušného orgánu státní správy lesů. Nepožadujeme jeho další posouzení podle 
zákona č. 100/2001 Sb.

 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Petra Horčicová 
      ředitelka oblastního inspektorátu 
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