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Věc: „Stavba spojení rychlostní silnice S-3 v úseku Legnica – Lubawka
od km 67+650 ke státní hranici se silnicí R-11 (česká strana)“ – informace o účasti
v procesu posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice států
Dopisem ze dne 19. 12. 2014 pod č.j.: DOOŚ-tos.440.6.2015.PF.1, doručeným
na Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen „MŽP“) dne 29. 12. 2014, jste
nám zaslali informační list uvedeného záměru včetně žádosti o vyjádření, zda Česká
republika předpokládá významné vlivy na životní prostředí České republiky a zda se
Česká republika bude účastnit procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
přesahujících hranice států.
Dopisem ze dne 9. 1. 2015 pod č.j.: 808/ENV/15 rozeslalo MŽP informační list
záměru ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů ke zveřejnění a vyjádření dotčeným správním
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům v České republice.
Dopisem ze dne 13. 2. 2015 pod č.j.: 10127/ENV/15 jsme Vám následně předali
všechna došlá vyjádření dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních
úřadů České republiky k informačnímu listu předmětného záměru. Současně jsme Vás
požádali o předání vyjádření oznamovateli záměru a zajištění jejich zohlednění v souladu
s Úmluvou o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo
úmluva). Ve vazbě na výše uvedená vyjádření jsme Vás žádali o doložení požadovaných
informací, týkajících se ochrany ovzduší a ochrany vod, ze kterých vyplyne, jaké budou
imisní příspěvky zejména benzo(a)pyrenu a zda bude či nebude docházet k ovlivnění vod
na území České republiky z uvažovaného záměru.
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Dopisem ze dne 26. 5. 2015 pod č.j.: DOOŚ-tos.440.6.2015.PF.3 jste nám zaslali
požadované dokumenty a doplňující informace se žádostí o vyjádření, zda se Česká
republika bude účastnit procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
přesahujících hranice států.
Předložené dokumenty byly předány Ministerstvu životního prostředí, odboru
ochrany ovzduší a odboru ochrany vod k vyjádření. Oba dotčené odbory konstatovaly,
že požadovaná opatření a hodnocení byla doplněna a zohledněna. Na základě výše
uvedeného proto nepožadují další účast České republiky v procesu posuzování vlivů
na životní prostředí přesahující hranice států.
V návaznosti na výše uvedené Vám sdělujeme, že Česká republika nepožaduje
konání mezistátní konzultace ve smyslu čl. 5 Espoo úmluvy a současně nepožaduje
záměr „Stavba spojení rychlostní silnice S-3 v úseku Legnica – Lubawka od km
67+650 ke státní hranici se silnicí R-11 (česká strana)“ posoudit jako záměr s vlivy
potenciálně přesahujícími hranici států. Závěrem konstatujeme, že uvítáme zasílání
všech zásadních dokumentů ve smyslu Espoo úmluvy.

Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r.
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Na vědomí: (odesláno pod č.j.: 40425/ENV/15)
Dotčené územní samosprávné celky:
Královéhradecký kraj
hejtman
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Obec Bernartice
starosta
Bernartice 77
542 04 Bernartice u Trutnova
Obec Královec
starosta
Královec 78
542 03 Královec
Obec Lampertice
starosta
Lampertice 210
541 01 Lampertice
Město Žacléř
starosta
Rýchorské náměstí 181
542 01 Žacléř
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
ředitel
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Městský úřad Trutnov (obec s rozšířenou působností)
Slovanské nám. 165
541 16 Trutnov
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19
501 01 Hradec Králové
Česká inspekce životního prostředí
OI Hradec Králové
Resslova 1229
500 02 Hradec Králové
Na vědomí:
Obec Zlatá Olešnice
Zlatá Olešnice 145
541 01 Trutnov 1
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Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267
190 00 Praha 9
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor států střední Evropy
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1
Správa KRNAP
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
Rozdělovník pro odbory MŽP - IS č. j.: 40606/ENV/14:
odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod
odbor obecné ochrany přírody a krajiny
odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
na vědomí:
odbor výkonu státní správy VI – Hradec Králové
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