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1 Popis výchozího stavu 
V současné době je pro rozhodování dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu v platném znění závazná varianta, která je obsažena v Politice územního 
rozvoje ČR (PÚR) a v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR) – viz Příloha 
č. 1 Průběh průplavu D-O-L a silnice II/312 severně od města Vysokého Mýta – zdroj: ÚAP. 

Současně probíhají práce na aktualizaci ZÚR a na změně č. 1 Územního plánu Vysokého 
Mýta (ÚPVM). Obě tyto územně plánovací dokumentace obsahují variantu vedení silnice 
II/312 severně od zastavěné části města Vysokého Mýta, která je upřesněním dosud platné 
trasy, na základě technické studie zpracované firmou TRANSCONSULTA s.r.o. Hradec 
Králové – viz Příloha č. 3 - Návrh změny trasy silnice II/312. 

2 Stručný popis kroků při řešení dopravní situace v okolí 
města Vysokého Mýta 

Jednání o spolupráci Ministerstva dopravy ČR (MDO) a Pardubického kraje (Pk) vyústilo 
v uzavření „Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v celé 
délce po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti“ (Memorandum), 
mezi Pk a MDO, které schválila Vláda ČR dne 12. dubna 2006 svým usnesením č. 421 – viz 
Příloha č. 4 „Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v celé 
délce po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti“. Pro řešení 
dopravní situace v okolí Vysokého Mýta je důležitý obsah následujícího odstavce. 

 
MDO a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zadalo na základě Memoranda zpracování 

studie, která měla řešit napojení severní části okresu Ústí nad Orlicí, silnice I/11 a I/14, na 
silnici R35 u Vysokého Mýta. 

Při jednání o studii „Napojení Chocně na R35 a západního napojení Vysokého Mýta na 
R35“, které se konalo dne 3. 3. 2008 na MÚ Vysoké Mýto, bylo dohodnuto posunutí MÚK od 
Zámrsku do prostoru severně od Vysokého Mýta a potvrzeno dopracování studie v souladu se 
závazkem z Memoranda – viz výše. 

Následně, zejména v důsledku záporného stanoviska města Vysokého Mýta k trasování 
silnice II/312 severně od města (před Bučkovým kopcem), ustoupilo prakticky MDO a 
potažmo ŘSD od výše uvedeného závazku z Memoranda, ŘSD zastavilo práce na uvedené 
studii a v současné době připravuje územně a projekčně napojení R35 na stávající silniční síť 
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severně od Vysokého Mýta pouze krátkým (cca 100 m) sjezdem na stávající silnici I/35. 
Přitom Memorandum stále platí. 

V ZÚR se tento vývoj projevil tím, že jejich součástí se stala trasa silnice II/312 v okolí 
Vysokého Mýta, jejímž podkladem nebyla žádná technická studie dopravního řešení – viz 
příloha č. 1. Teprve následně provedla firma TRANSCONSULTA s.r.o. Hradec Králové 
upřesnění této trasy, které je v současné době součástí projednávané aktualizace ZÚR a 
změny č. 1 ÚPVM – viz Příloha č. 3. V praxi se toto projevilo posunutím koridoru silnice 
směrem k Bučkovu kopci. 

3 Podmínky dotčených orgánů a ostatních dotčených 
subjektů  

Na základě úkolu prověřit možnosti přemístění trasy silnice II/312 do prostoru 
severovýchodně od Bučkova kopce byly pracovně vytipovány 4 varianty – viz Příloha č. 2 
Pracovní varianty změny trasy silnice II/312. Následně bylo jednáno s dotčenými projektanty 
a dotčenými orgány státní správy (DOSS) o předběžných podmínkách pro případnou 
projektovou přípravu jednotlivých variant. Výstupy z uvedených jednání jsou shrnuty 
v následujících podkapitolách. 

3.1 TRANSCONZULTA s.r.o. – Ing. Jiří Shejbal 
Záznam ze služební cesty, ze dne 23. 8. 2012 je uveden v Příloze č. 7. Výsledky jednání 

lze shrnout do závěru, že dle Ing. Shejbala není reálné úspěšné projednání změny trasy silnice 
II/312 do prostoru severozápadně od Bučkova kopce, s doporučením posunutí stávající trasy 
co nejvíce směrem k Bučkovu kopci. Dle Ing. Shejbala bude tato varianta (č. 4 v záznamu ze 
služební cesty, varianta obsažená v ZÚR a změně č. 1 ÚPVM) bez problému projednatelná a 
navíc výrazně zlepšuje dopravní obsluhu prostoru mezi Lipovou a Bučkovým kopcem. 

3.2 Ministerstvo dopravy ČR – odbor infrastruktury a územního plánu 
Dne 1. 11. 2012 bylo jednáno na MDO se zástupci správy vodních cest, územního 

plánování a vyhodnocování vlivu staveb na životní prostředí. V Příloze č. 8 je uveden záznam 
ze služební cesty a v Příloze č. 9 je uvedeno stanovisko ředitele odboru infrastruktury a 
územního plánování k projednávané problematice. Z jednání vyplývá, že podmínkou pro 
změnu trasy silnice II/312 je úprava trasy D-O-L, která umožní průchod obou liniových 
staveb, D-O-L a silnice II/312 prostorem mezi Bučkovým kopcem a obcí Slatina. Dále bylo 
řečeno, že projednávání změny trasy koridoru D-O-L je možné za podmínky, že město 
předloží, na své náklady, návrh, který bude splňovat následující podmínky: 

• technicky proveditelná trasa zpracovaná projekčně v rozsahu, ve kterém je zpracován 
celý průplav, 

• technické řešení nesmí obsahovat prvky s vysokými finančními náklady (bourání 
objektů apod.), 

• nerozporuplné projednání navrhované trasy s dotčenými obcemi (obec Slatina vydala 
stavební uzávěru, která neumožňuje umísťování liniových staveb dopravní 
infrastruktury na území obce – viz Příloha č. 6),  

• souhlasné stanovisko příslušných dotčených orgánů státní správy, 
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• dostatečná efektivnost navrhované změny, doložená propočtem nákladů jednotlivých 
variant řešení. 

3.3 VODNÍ CESTY a.s. – Ing. Jan Kareis, Ph.D. 
Následně bylo jednáno e-mailovou cestou s ředitelem projekční firmy VODNÍ CESTY, 

a.s., Ing. Janem Kareisem, Ph.D.. Záznam hlavní části e-mailové korespondence je uveden 
v příloze č. 10. Z uvedené korespondence vyplývá, že autoři projektu D-O-L vidí velmi malou 
možnost umístění koridorů pro výstavbu D-O-L a silnice II/312 v prostoru mezi Bučkovým 
kopcem a obcí Slatina. Přesto nabízejí pokus o vyřešení tohoto zadání v následujících dvou 
krocích: studie, která prověří, zda je možné nalézt předmětné řešení (28 000 Kč + DPH), 
v případě kladného výsledku naprojektování změny trasy průplavu D-O-L, jako podkladu pro 
změnu územního plánu (49 000 Kč + DPH). V nabídce chybí cenový propočet, který 
požaduje MDO. 

3.4 Pardubický kraj – Ing. Ladislav Umbraun, vedoucí ODSHI 
Průběh a výstupy z jednání s Ing. Umbraunem jsou uvedeny v záznamu ze služební cesty 

ze dne 13. 11. 2012 – viz Příloha č. 11.  

Z pohledu dopravní obsluhy neviděl vedoucí odboru v navrhované variantě žádný problém. 
Z toho usuzuji, že ODSHI příliš nepočítá s realizací obchvatu města Chocně, neboť 
navrhovaná varianta v kombinaci s tímto obchvatem, kdy navrhovaná varianta obchvatu 
města Vysokého Mýta se napojuje na stávající silnici II/357 a po cca 400 m se z této silnice 
odpojuje obchvat Chocně, nedává z pohledu dopravní obsluhy žádný smysl. 

Z pohledu investora bude významným faktorem porovnání finanční náročnosti obou 
variant, kdy námi navrhovaná varianta je dle velmi hrubého odhadu o cca 30 % dražší. Obě 
varianty, stávající i navrhovaná, nejsou realizovatelné pouze z prostředků Pardubického kraje, 
bude třeba výrazné zapojení externích zdrojů, prostředků evropských fondů, nebo prostředků 
Státního fondu dopravní infrastruktury ČR, v této chvíli se nedá odhadnout reálnost získání 
těchto prostředků ani pro jednu z variant. 

3.5 Pardubický kraj – RNDr. Milan Boukal, OŽPZ, oddělení ochrany přírody 
Průběh a výstupy z jednání s RNDr. Milanem Boukalem jsou uvedeny v záznamu ze 

služební cesty ze dne 13. 11. 2012 – viz Příloha č. 11. 

Z pohledu ochrany zemědělského půdního fondu je příslušným k vyjádření MŽP ČR 
(očekávané zábory nad 10 ha), vzhledem ke skutečnosti, že současná varianta zasahuje 
pozemky s bonitou č. 2 a 3 a navrhovaná varianta zasahuje pouze pozemky s bonitou č. 3, lze 
očekávat, že by se souhlasem neměl být problém, 

Z pohledu ochrany přírody a krajiny je příslušný úřad ORP, z pohledu OŽPZ není v trase 
navrhované varianty žádný problém, pouze je třeba se vyhnout přírodní rezervaci ležící jižně 
od křižovatky silnice č. II/357 a silnice na Podrážek a Nořín (není problém). 
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3.6 Ing. Zdena Loumanová – OSRKEF, vedoucí oddělení územního 
plánování, 
Ing. Iva Štveráková - OSRKEF, oddělení územního plánování: 

Průběh a výstupy z jednání s Ing. Zdenou Loumanovou a Ing. Štverákovou jsou uvedeny 
v záznamu ze služební cesty ze dne 13. 11. 2012 – viz Příloha č. 11. 

Ve stále platném Memorandu, podepsaném dne 4. 5. 2006 hejtmanem Ing. Michalem 
Rabasem a místopředsedou vlády a ministrem dopravy Ing. Milanem Šimonovským, je 
závazek Ministerstva dopravy ČR k provedení dopravního napojení části území okresu Ústí 
nad Orlicí (silnice I/14 a I/11) na R35, mimo jiné i modernizací silnic II/315 a II/312 v trase 
MÚK Zámrsk – Choceň – České Libchavy – Žamberk a jejich následné přeřazení na silnice I. 
třídy jako spojnice silnic I/11 a I/14 a R35. 

V rámci jednání o studii „Napojení Chocně na R35 a západního napojení Vysokého Mýta 
na R35“, které se konalo dne 3. 3. 2008 na MÚ Vysoké Mýto, bylo dohodnuto posunutí MÚK 
od Zámrsku do prostoru severně od Vysokého Mýta a potvrzeno dopracování studie v souladu 
se závazkem z Memoranda, následně, zejména v důsledku záporného stanoviska města 
Vysokého Mýta k trasování silnice II/312 severně od města (před Bučkovým kopcem), 
ustoupilo MDO a potažmo ŘSD od výše uvedeného závazku z Memoranda a v současné době 
připravuje územně a projekčně ŘSD napojení R35 na stávající silniční síť severně od 
Vysokého Mýta pouze krátkým (cca 100 m) sjezdem na stávající silnici I/35. 

Podmínkou návrhu na změnu trasy silnice II/312 v okolí města Vysokého Mýta a jeho 
úspěšného projednání je návaznost navrhované změny na celkové dopravní řešení, zejména ve 
vztahu k dopravní obsluze obou měst, Vysokého Mýta a Chocně, nelze pouze řešit potřeby 
obchvatu města Vysokého Mýta. Námi navrhovaná trasa vytvoří relativně dlouhý severní 
obchvat Vysokého Mýta, který bude napojen krátkým úsekem (cca 400 m) stávající silnice 
II/357 na opět velmi dlouhý obchvat města Chocně. Přitom hustota provozu se bude, dle 
studie firmy TRANSCONZULTA s.r.o., pohybovat v rozmezí 3 až 4 tisíc vozidel za 24 h. 
Toto skutečně nedává z dopraváckého pohledu logiku. 

Předpoklad realizace „severního obchvatu města Vysokého Mýta“, jako 1. etapy 
modernizace napojení severní části okresu Ústí nad Orlicí, formou investice Pardubického 
kraje, s intenzitou dopravy 3 – 4 tis. vozidel za 24 h, především v důsledku stavebně 
technického stavu silnic v majetku kraje, leží v převelice daleké budoucnosti. Těžko se dá 
předpokládat, že kraj přistoupí k realizaci obdobných investic dříve, než bude mít 
v bezvadném pořádku všechny silnice ve svém majetku. Tento předpoklad bude platit i 
v případě zapojení externích zdrojů., 

Město Vysoké Mýto by mělo, dle názoru OSRKEF, přehodnotit své stanovisko ke stávající 
trase silnice II/312 v prostoru severně od města a snažit se dosáhnout vybudování úseku od 
kruhové křižovatky na silnici I/35 po napojení na stávající silnici II/357 (u obalovny) jako 
související investice v rámci výstavby silnice R35. 

4 Závěrečné hodnocení a doporučení 
Z výše uvedených informací vyplývají tři varianty řešení dopravní obsluhy v severní části 

města. První lze nazvat nulovou variantou a spočívá ve využívání pouze současné silniční sítě. 
Druhou lze nazvat krajskou variantou, protože ji prosazuje Pardubický kraj, a spočívá ve 
vybudování krátkého obchvatu města mezi Bučkovým kopcem a zastavěnou částí města s 
napojením na stávající silnici II/357. Třetí lze nazvat dlouhou variantou, protože z pohledu 
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města se jedná o delší obchvat města a spočívá v přemístění trasy silnice II/312 za Bučkův 
kopec, na k.ú. Slatina. 

4.1 Vyhodnocení nulové varianty 
Výhody: 

• nenarušení prostoru mezi Bučkovým kopcem a zastavěnou částí města. 

Nevýhody: 
• zvýšení intenzity dopravy v centru města (všechna vozidla, která opustí silnici R35 na 

MÚK severně od města a pojedou směrem na Choceň, se budou pohybovat po trase 
Hradecká, Pražská, Hálkova, Čelakovského, Choceňská). 

4.2 Vyhodnocení krajské varianty 
Výhody: 

• zklidnění dopravy v centru města, 
• zlepšení dopravní obsluhy severní části města. 

Nevýhody: 
• částečné omezení prostoru mezi Bučkovým kopcem a zastavěnou částí města jako 

rezervy pro rozvoj města, 
• v případě, že se nepodaří prosadit realizace této varianty státem, jako související 

investice s realizací silnice R35, ale bude se jednat o krajskou investici (cca 150 mil. 
Kč), tak bude nevýhodou i očekávané opoždění realizace od okamžiku dobudování 
R35. 

4.3 Vyhodnocení dlouhé varianty 
Výhody: 

• zklidnění dopravy v centru města,  
• nenarušení prostoru mezi Bučkovým kopcem a zastavěnou částí města. 

Nevýhody: 
• velké množství limitů pro její přípravu, které mohou vést až nerealizovatelnosti této 

varianty (D-O-L, požadavek na komplexnost dopravního řešení, úspěšné projednání 
s dotčenými obcemi – viz stavební uzávěra obce Slatina, přeložka vysokotlakého 
plynovodu atd.), 

• u této varianty nelze prosadit realizaci státem, jako související investice s realizací 
silnice R35, ale bude se jednat o krajskou investici (cca 200 mil. Kč a více), to 
znamená, že bude nevýhodou i očekávané opoždění realizace od okamžiku 
dobudování R35, pravděpodobně větší než u krajské varianty. 

4.4 Doporučení dalšího postupu 
Na základě zjištěných skutečností a výše uvedeného vyhodnocení jednotlivých variant 

doporučujeme následující postup: 
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• v první fázi se soustředit na schválení změny č. 1 ÚPVM, s předpokladem 
schválení na dubnovém zastupitelstvu v roce 2013, 

• po schválení změny ÚPVM zvážit pokus o prosazení realizace krajské varianty 
státem, jako související investice s realizací silnice R35, 

• v případě, že se nerozhodneme pro realizaci krajské varianty státem, nebo se toto 
nepodaří prosadit, tak zvážit rizika a případně zahájit práce na hledání trasy silnice 
II/312 severovýchodně od Bučkova kopce. 

Vzhledem k rozsahu limitujících faktorů na straně dlouhé varianty (požadavek 
komplexního dopravního řešení, dosažení dohody s dotčenými obcemi – viz stavební uzávěra 
obce Slatina, vyřešení kolize s koridorem D-O-L, přeložka vysokotlakého plynovodu atd.) se 
domníváme, že rizika hledání trasy pro dlouhou variantu jsou příliš velká a nedoporučujeme 
tuto cestu. Domníváme se, že reálně zbývají pro město dvě varianty. První je krajská varianta, 
kdy se budeme muset smířit s určitým omezením prostoru mezi Bučkovým kopcem a 
zastavěnou částí města, ale se zlepšenými podmínkami dopravního napojení této části města, 
která přinese zklidnění dopravy v centru. Druhou možností je nulová varianta, kdy nedojde 
k omezení prostoru mezi Bučkovým kopcem a zastavěnou částí města, ale za cenu zvýšení 
intenzity dopravy v centru města.  
 
 
Ve vysokém Mýtě, dne 15. 11. 2012  
 
Zpracovali: Ing. Milan Zeman, Marcela Kubešová, Ing. Lucie Škopková 
 
 

PŘÍLOHY: 
1. Průběh průplavu D-O-L a silnice II/312 severně od města Vysokého Mýta  

zdroj: ÚAP, 

2. Pracovní varianty změny trasy silnice II/312 

3. Návrh změny trasy silnice II/312, 

4. Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v celé délce 
po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti, 

5. Záznam z jednání o „Napojení Chocně na R35 a západního napojení Vysokého Mýta 
na R35“, 

6. Nařízení obce Slatina č. 1/2006 o stavební uzávěře, 

7. Záznam ze služební cesty, ze dne 23. 8. 2012 – TRANSCONZULTA s.ro., 

8. Záznam ze služební cesty, ze dne 1. 11. 2012 – Ministerstvo dopravy ČR, 

9. Stanovisko k jednání se zástupci strategického plánování města Vysoké Mýto – MDO, 

10. Záznam hlavní části e-mailové korespondence s ředitelem projekční firmy VODNÍ 
CESTY, a.s., Ing. Janem Kareisem, Ph.D., 

11. Záznam ze služební cesty, ze dne 13. 11. 2012 – Pardubický kraj, ODSHI, OŽPZ, 
OSRKEF, 
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Příloha č. 1 - Průběh průplavu D-O-L a silnice II/312 severně od města Vysokého Mýta – zdroj: ÚAP 

silnice 
II/312 

průplav 
D-O-L 
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Příloha č. 2 - Pracovní varianty změny trasy silnice II/312 
 

 
 

 varianta výchozí 
 varianta č. 1 
 varianta č. 2 
 varianta č. 3 
 varianta č. 4 
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Příloha č. 3 - Návrh změny trasy silnice II/312 

upřesněná trasa 
silnice II/312
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Příloha č. 4 - Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 
v celé délce po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti 
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Příloha č. 5 – Záznam z projednání studie „Napojení Chocně na R35 a západní napojení 
Vysokého Mýta na R35“ 
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Příloha č. 6 – Nařízení obce Slatina č. 1/2006 o stavební uzavěře 
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Příloha č. 7 – Záznam ze služební cesty, ze dne 23. 8. 2012, TRANSKONZULTA s.r.o. 
 
 
 
 

ZÁZNAM ZE SLUŽEBNÍ CESTY 
 
 
 
 

Datum a čas konání služební cesty: 23. 8. 2012 

Místo konání služební cesty: Hradec Králové 

Účel služební cesty: jednání s Ing. Jiřím Shejbalem (tel: 495 533 1058, 
mobil: 607 615 115, e-mail: 
shejbal@transconsult.cz) z firmy 
Transconzulta s.r.o. o změně trasy silnice II/312 

 
Záznam průběhu služební cesty 
 

Předmětem služební cesty byla konzultace možností změny trasy silnice II/312 v rámci 
správního území města Vysokého Mýta se zpracovatelem technické studie R35 – 
PŘIVADĚČ II/312 Z CHOCNĚ. Z diskuse vyplynuly 4 další možné varianty trasy s jednou 
podvariantou (viz přiložená mapka). Jednotlivé varianty mají následující plusy a mínusy. 

Varinata 1. Plusy nízké investiční náklady (nejkratší trasa, odpadnou 2 mostní 
objekty), 
nejmenší prostorové omezení rozvoje města Vysoké Mýto, 

Mínusy předpokládaný velký odpor obce Slatina, 
nevýhodné z pohledu státu – dle předpisů je součástí stavby 
rychlostí silnice budování sjezdů a přivaděčů do délky 7 km, 
tomuto předpisu nejvíce odpovídá původní varianta, stát vybuduje 
pouze část od kruhové křižovatky k napojení na stávající silnici 
II/357 (před obalovnou) a zbytek nechá, v případě silnice II. třídy, 
na kraji, dle mého odhadu nehrozí minimálně v příštích padesáti 
letech, že by se obchvat Chocně budoval (předpokládaná hustota 
provozu cca 2 000 vozidel za 24 h a přitom velmi vysoké investiční 
náklady), 

Varinata 2. Plusy malé prostorové omezení rozvoje města Vysokého Mýta, 

Mínusy vysoké investiční náklady – z pohledu dopravní obsluhy území 
nenabízí více než varianta č. 1 a přitom vyžaduje navíc 2 mostní 
objekty, 

Varinata 3. Plusy malé prostorové omezení rozvoje města Vysoké Mýto, 

Mínusy trasa prochází z velké části volným nezastavěným prostorem, což 
snižuje schopnost efektivní dopravní obsluhy sídel prostřednictvím 
budované komunikace a způsobuje neúměrné narušení 
neurbanizované krajiny, 
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Varinata 4. Plusy investičně nejlevnější varianta pro stát (spolu s původní variantou), 
relativně dobrá úroveň dopravní obsluhy severní části města, 

Mínusy relativně největší prostorové omezení rozvoje města. 
 
 
Závěry: 
Jako reálné se jeví varianty č 1 a 4, s tím, že v případě varianty č. 1 se dá očekávat velký 
odpor ze strany obyvatel obce Slatina a velmi nesnadné až nemožné úspěšné projednání 
návrhu změny. Varianta č. 4 sice nezvětšuje tolik prostor pro budoucí rozvoj města, ale dá se 
očekávat, že její projednání by nemělo přinést velké problémy. 

Doporučuji další jednání vedení města a zúčastněných útvarů úřadu (ODO, OI, ÚT, OŽP, 
OSÚ), kde by se dohodly další kroky. 
 
 
Ve Vysokém Mýtě, dne 24. 8. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Ing. Milan Zeman 
referent strategického plánování 

 
 
 
 
 
 
Přílohy: 1. Varianty trasy silnice II/312 
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Varianty trasy silnice II/312 
 

 

 
Ve Vysokém Mýtě, dne 24. 8. 2012  Zpracoval: Ing. Milan Zeman
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Příloha č. 8 – Záznam ze služební cesty, ze dne 1. 11. 2012, MDO 
 
 

ZÁZNAM ZE SLUŽEBNÍ CESTY 
 
 

Datum a čas konání služební cesty: 1. 11. 2012, 615 – 1200  

Místo konání služební cesty: Praha, Ministerstvo dopravy ČR 

Účel služební cesty: projednání možností změny trasy silnice č. III/312 

 

Záznam průběhu služební cesty 
 

Na MDO ČR bylo jednáno s ministerským radou Ing. Milanem Valentou z odboru 
infrastruktury a územního plánu, který má na starosti vodní cesty a s jeho spolupracovníky, 
kteří mají na starosti územní plánování a vyhodnocování vlivu staveb na životní prostředí. 
Předmětem jednání byly podmínky, za kterých by bylo možné vést trasu silnice č. II/312 
severozápadně od Bučkova kopce. Z jednání vyplynuly následující skutečnosti: 

křížení tras silnice č. III/312 a průplavu Dunaj-Odra-Labe (DOL) není přípustné, 

projednávání změny trasy koridoru DOL je možné za podmínky, že město předloží, na své 
náklady, návrh, který bude splňovat následující podmínky: 

technicky proveditelná trasa zpracovaná projekčně v rozsahu, ve kterém je zpracován celý 
průplav, 

technické řešení nesmí obsahovat prvky s vysokými finančními náklady (bourání objektů 
apod.), 

nerozporuplné projednání navrhované trasy s dotčenými obcemi, 

souhlasné stanovisko příslušných orgánů životního prostředí, 

zpracovatelem dokumentace DOL je společnost Vodní cesty a.s., 

současná ochrana koridoru DOL je platná do roku 2013, poté bude vláda rozhodovat o 
dalším způsobu ochrany daného koridoru, vzhledem ke skutečnosti, že DOL je součástí 
mezinárodní smlouvy, tak se nedá předpokládat, že se po roce 2013 něco výrazného ve 
způsobu ochrany DOL změní, 

schválení EIA na R-35 v úseku Opatovice Staré město u Moravské Třebové se očekává 
každým dnem. 
 
 
Ve Vysokém Mýtě, dne 2. 11. 2012 
 
 
 
 

       Ing. Milan Zeman 
referent strategického plánování
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Příloha č. 9 – Stanovisko MDO 
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Příloha č. 10 – Záznam z hlavní části e-mailové korespondence s f-mou Vodní cesty a.s. 
 
Záznam hlavní části e-mailové korespondence s ředitelem projekční firmy 

VODNÍ CESTY, a.s., Ing. Janem Kareisem, Ph.D., 
 
 
 
Dne 2.11.2012 9:08, Marcela Kubešová napsal(a): 
 
Přeji pěkný den, 
  
vedení města by chtělo, aby trasa koridoru přivaděče z Chocně do Vysokého Mýta šla za 
Bůčkovým kopcem, tedy po k.ú. Slatina. Pro silnici II. tř. je v Zásadách územního rozvoje 
Pardubického kraje stanovená šířka koridoru 180m a tady jsme ve vymezené rezervě D-O-L.  
Náš dotaz zní, zda je možná  jiná trasa D-O-L tak, aby se přivaděč vešel a jaké by byly 
náklady na projekt. 
  
S pozdravem 
  
Marcela Kubešová 
Městský úřad Vysoké Mýto 
Odbor stavební úřad 
Oddělení územního plánování 
B.Smetany 92 
Vysoké Mýto - Město 
566 32 Vysoké Mýto 
Te.: 465 466 169 
Fax: 466 466 110 
e-mail: marcela.kubesova@vysoke-myto.cz  
 
 
 
From: Jan Kareis [mailto:kareis@vodnicesty.cz]  
Sent: Tuesday, November 06, 2012 4:40 PM 
To: Marcela Kubešová 
Subject: Re: Trasa D-O-L Vysoké Mýto 
Importance: High 
 
 
Vážená paní Kubešová, 
 
rád bych Vám pomohl, ale: mezi severní patou Bučkova kopce a záborem průplavu je 
nejmenší vzdálenost 115 m minus ochranný pás průplavu 20 m; potřebujete tedy posunout 
průplav o 85 m (!!!) severně; trasa vodního koridoru D-O-L je trasována velmi přesně s 
minimálním ochranným pásmem, ne jako R35 nebo ona silnice II. třídy; severně od průplavu 
jsou již intravilány Slatiny a Dvořiska a omezujícím je jistě i ochranné pásmo železnice; 
v tomto krátkém úseku na sebe navazují objekty tunel, most, obratiště a překladiště, plavební 
komory s rejdami.... 
 
Obávám se tedy, že je nemožné vaše požadavky splnit. Tudíž bych Vám nerad sliboval něco, 
co se ukáže nereálným a nesplnitelným. 
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Nejjednodušší by bylo vyprojektovat přeložku silnice II/312 severně od Bučkova kopce co 
nejpřesněji bez spoléhání na ochranný pás 180 m široký. 
 
Pokud trváte na posunu průplavu (a my se pokusíme držet hesla, že "všechno jde, když se 
chce") navrhuji následující postup: 
 

Vaše objednávka by byla členěna na 2 etapy: 

1. etapa - studie možností změny trasy průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe v úseku 
Zámrsk - Dvořisko nebo až Zálší; 
cena 28.000 Kč bez DPH;  
termín: do 20. 12. 2012; 

2.  etapa - změna projektu trasy průplavu D-O-L (podklady pro změnu územního plánu); 
cena 49.000 Kč bez DPH;  
termín: do 31. 1. 2013; 

 
Pokud by nebylo zbytí, ukončili bychom práce 1. etapou. 
 
Snažili bychom se termíny zkrátit a součástí prací by bylo i projednání na Ministerstvu 
dopravy. 
 
Doufám, že je vidět má snaha Vám vyhovět i přes veliké technické obtíže a okrajové 
podmínky, které Vaše zadání má. 
 
 
S pozdravem 
Jan Kareis 
ředitel 
VODNÍ CESTY, a.s. 
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Příloha č. 11 – Záznam ze služební cesty, ze dne 13. 11. 2012, Pk 
 

ZÁZNAM ZE SLUŽEBNÍ CESTY 
 
 

Datum a čas konání služební cesty: 13. 11. 2012, 745 - 1400 

Místo konání služební cesty: Pardubice 

Účel služební cesty: jednání na Krajském úřadě Pardubického kraje 

 
Záznam průběhu služební cesty 
 

Předmětem služební cesty bylo projednání podmínek, za kterých by bylo možné připravit 
trasu silnice č. II/312 v okolí města Vysokého Mýta, procházející severozápadně od Bučkova 
kopce, s napojením na stávající silnici č. II/357. Problematika byla projednávána na odboru 
dopravy, silničního hospodářství a investic (ODSHI), odboru životního prostředí a 
zemědělství (OŽPZ) a odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů (OSRKEF). 
Z jednání s jednotlivými pracovníky krajského úřadu vyplynuly následující skutečnosti a 
jejich názory: 

Ing. Ladislav Umbraun – vedoucí ODSHI: 
• z pohledu dopravní obsluhy není proti navrhované variantě žádných námitek 

(posuzováno bez ohledu na vedení nově navržené silnice č. II/312 okolo Chocně), 
• z pohledu investora (Pardubický kraj) bude stanovisko závislé od ekonomického 

porovnání obou variant, velmi hrubým odhadem lze očekávat, že navrhovaná varianta 
bude investičně o 30 % dražší, 

• obě varianty, stávající i navrhovaná, nejsou realizovatelné pouze z prostředků 
Pardubického kraje, bude třeba výrazné zapojení externích zdrojů, prostředků 
evropských fondů, nebo prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ČR, v této 
chvíli se nedá odhadnout reálnost získání těchto prostředků ani pro jednu variantu. 

RNDr. Milan Boukal – OŽPZ, oddělení ochrany přírody: 
• z pohledu ochrany zemědělského půdního fondu je příslušným k vyjádření MŽP ČR 

(očekávané zábory nad 10 ha), vzhledem ke skutečnosti, že současná varianta zasahuje 
pozemky s bonitou č. 2 a 3 a navrhovaná varianta zasahuje pouze pozemky s bonitou 
č. 3, lze očekávat, že by se souhlasem neměl být problém, 

• z pohledu ochrany přírody a krajiny je příslušný úřad ORP, z pohledu OŽPZ není 
v trase navrhované varianty žádný problém, pouze je třeba se vyhnout přírodní 
rezervaci ležící jižně od křižovatky silnice č. II/357 a silnice na Podrážek a Nořín 
(není problém). 

Ing. Zdena Loumanová – OSRKEF, vedoucí oddělení územního plánování, 
Ing. Iva Štveráková - OSRKEF, oddělení územního plánování: 

• ve stále platném „Memorandu o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice 
R35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční 
síti“, podepsaném dne 4. 5. 2006 hejtmanem Ing. Michalem Rabasem a 
místopředsedou vlády a ministrem dopravy Ing. Milanem Šimonovským, je závazek 
Ministerstva dopravy ČR k provedení dopravního napojení části území okresu Ústí 
nad Orlicí (silnice I/14 a I/11) na R35, mimo jiné i modernizací silnic II/315 a II/312 
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v trase MÚK Zámrsk – Choceň – České Libchavy – Žamberk a jejich následné 
přeřazení na silnice I. třídy jako spojnice silnic I/11 a I/14 a R35, 

• v rámci jednání o studii „Napojení Chocně na R35 a západního napojení Vysokého 
Mýta na R35“, které se konalo dne 3. 3. 2008 na MÚ Vysoké Mýto, bylo dohodnuto 
posunutí MÚK od Zámrsku do prostoru severně od Vysokého Mýta a potvrzeno 
dopracování studie v souladu se závazkem z Memoranda, 

• následně, zejména v důsledku záporného stanoviska města Vysokého Mýta k trasování 
silnice II/312 severně od města (před Bučkovým kopcem), ustoupilo MDO a potažmo 
ŘSD od výše uvedeného závazku z Memoranda a v současné době připravuje územně 
a projekčně ŘSD napojení R35 na stávající silniční síť severně od Vysokého Mýta 
pouze krátkým (cca 100 m) sjezdem na stávající silnici I/35, 

• podmínkou návrhu na změnu trasy silnice II/312 v okolí města Vysokého Mýta a jeho 
úspěšného projednání je návaznost navrhované změny na celkové dopravní řešení, 
zejména ve vztahu k dopravní obsluze obou měst, Vysokého Mýta a Chocně, nelze 
pouze řešit potřeby obchvatu města Vysokého Mýta, 

• předpoklad realizace „severního obchvatu města Vysokého Mýta“, jako 1. etapy 
modernizace napojení severní části okresu Ústí nad Orlicí, jako investice 
Pardubického kraje, s intenzitou dopravy 3 – 4 tis. vozidel za 24 h, především 
v důsledku stavebně technického stavu silnic v majetku kraje, leží v převelice daleké 
budoucnosti, 

• město Vysoké Mýto by mělo přehodnotit své stanovisko ke stávající trase silnice 
II/312 v prostoru severně od města a snažit se dosáhnout vybudování úseku od 
kruhové křižovatky na silnici I/35 po napojení na stávající silnici II/357 (u obalovny) 
jako související investice v rámci výstavby silnice R35. 

 
 
Ve Vysokém Mýtě, dne 13. 11. 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Ing. Milan Zeman 
referent strategického plánování 
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