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Věc: Nové Město nad Metují - podání informací k aktuálnosti záměru - přeložka silnice I/14

Dopisem č. j. NMNM/13353/2018/OVRRR/Bal ze dne 14. 11. 2018 jste nás požádali
o sdělení, zda i po obeznámení s výsledkem místního referenda nadále hájíme řešení dopravní
koncepce přeložky silnice I/14 obsažené v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje
(dále jen ZÚR KHK) a zpřesněné v platném znění Územního plánu Nového Města nad Metují.
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky (kompetenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kompetenční zákon),
v § 17 ustanovuje Ministerstvo dopravy jako ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy, který
odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její
uskutečňování. Podle ustanovení § 22 kompetenčního zákona ministerstva zpracovávají koncepce
rozvoje svěřených odvětví a řeší stěžejní otázky svých odvětví, které předkládají vládě České
republiky.
Při výkonu působnosti v rámci územně plánovací činnosti Ministerstvo dopravy jako dotčený
orgán podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), prosazuje rozvojové
záměry státu na úseku dopravní infrastruktury do územně plánovací dokumentace na úrovni zásad
územního rozvoje krajů a územních plánů měst a obcí.
Přeložka silnice I/14 je řešena v rámci ZÚR KHK a je vymezena návrhovým koridorem
nadmístního významu zároveň jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, a to jak ve smyslu stavebního
zákona tak i zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
Na přeložku silnice I/14 v Novém Městě nad Metují byla v listopadu r. 2007 zpracována
firmou Pragoprojekt, a.s. dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Dále v roce 2016 byla
zpracována firmou AF-CITYPLAN s.r.o. studie „I/14 Nové Město nad Metují - přeložka, technická
a vyhledávací studie“, pro tyto varianty bylo následně zpracováno ekonomické hodnocení. V rámci
studie AF-CITYPLAN s.r.o. bylo posouzeno 6 variant vedení trasy přeložky silnice I/14, a to včetně
„jižní“ varianty „dle připomínek k ÚP“ i dle studie „Brána k sousedům“. Dle závěrů studie „I/14
Nové Město nad Metují - přeložka, technická a vyhledávací studie“ byla na základě multikriteriální
analýzy vyhodnocena jako nejlepší „varianta dle DÚR“, která je zároveň chráněna nejen v platném
ÚP Nového Města nad Metují, ale i v nadřazené ÚPD - v ZÚR KHK (označeno DS4p).
V referendu navržená jižní varianta přeložky silnice I/14 vede přes katastrální území jiné
obce, která zásadně s takto navrženým vedením trasy nesouhlasí a dochází zde ke střetu

600/2018-910-UPR/2
s dopravním koridorem pro přeložku silnice II/285 a II/304, která je vymezena v platných ZÚR
KHK (označení DS19A). U referendem preferované varianty dochází navíc ke střetu s koridorem
technické infrastruktury (dle ZÚR KHK TP1r) - elektrické vedení a plynovod.
Součástí studie bylo i hodnocení variant dle multikriteriální analýzy (v oblasti hodnocení
dopravního a stavebního hlediska, ekonomiky, vlivu stavby na životní prostředí), podle které
se jižní varianta „Brána sousedů“ umístila na předposledním místě. Mimo jiné je jižní varianta
ze všech variant nejdelší, má největší odhad stavebních nákladů (ve výpočtu jsou zahrnuty
i rizikové položky), vyvolá přeložky stávajících silnic II. a III. třídy, je zde nutné překlenutí nivy
Metuje a přemostění údolí pod hrází přehrady Rozkoš, narušuje přírodní ráz údolní nivy Metuje,
zasahuje do II. kategorie ochrany krajinného rázu, dochází zde ke střetu s prvky ÚSES
a s významnými krajinnými prvky atd., a proto nemůže být pro Ministerstvo dopravy přijatelná.
Ministerstvo dopravy se musí řídit pravidly ekonomické návratnosti vynaložených prostředků, které
jsou hrazeny ze státního rozpočtu.
Přeložka silnice I/14 je jedním z hlavních silničních tahů, které spojují významná města
České republiky s nutností převézt veřejnou osobní i nákladní dopravu na tomto tahu, a proto musí
splňovat požadavky dané zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
a splňovat všechny technické parametry vyplývajících s příslušných norem.
Ministerstvo dopravy bere na vědomí refendum, které proběhlo dle návrhu odsouhlaseného
soudem, který ovšem neoslovil resort dopravy, protože v jeho kompetenci je řešení přeložek silnic
I. třídy. Na základě toho, že již bylo prověřováno velké množství variant přeložky silnice I/14
u města Nové Město nad Metují s jedinou výslednou trasou vedení, která je vhodná ze všech námi
sledovaných hledisek a ostatní varianty jsou z různých hledisek nevhodné a dokonce lze uvézt,
že z ekonomických hledisek jsou nerealizovatelné, proto Ministerstvo dopravy požaduje nadále
územně chránit dopravní koncepci obsaženou v Zásadách územního rozvoje Královehradeckého
kraje a v Územním plánu Nového Města nad Metují.
Ministerstvo dopravy s ohledem na referendum souhlasí s vymezením územní rezervy
v územním plánu města pro jižní varianty dle výsledků referenda, ale nikoliv jako rezervu pro
přeložku silnice I. třídy č. 14 či jakoukoliv jinou silnici I. třídy, protože v této stopě přeložku silnice
resort dopravy na základě výše uvedeného nesleduje.
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