MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
l0() 00 PRAHA 10 VRŠOVICE. Vršovická 65
-

Váš dopis značky:

Naše značka:
1X740‘ENVí)9

Vyřizuje:
Ing. Slezák I. 2442

PRAHA:
24. 3. 2009

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému
v kate2orii 11
—

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu 21 písm. g) zákona
Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“), zasílá dle ustanovení 6 odst. 6 zákona oznámení záměru „Silnice 1/16 Horka
u Staré Paky“ zpracované podle přílohy č. 4 k zákonu a sděluje, že tento záměr bude
podroben zjišťovacímu řízení podle 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu
16 odst. 3 zákona neprodleně
zveřejní informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních
deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním
tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření
k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na
úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení
16 odst. 4 zákona
nejméně 15 dnů, zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky
vyrozumí písemně nebo elektronicky (petr.slezak(jnzp.cz) příslušný úřad o dni vyvěšení
informace o oznámení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obce a kraje) a dotčené správní
úřady ve smyslu 6 odst. 7 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení nejpozději
do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčených krajů.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona.
V případě nutnosti posouzení ve vyjádření rovněž uveďte, zda dle Vašeho názoru může
oznámení nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu
posuzování. V opačném případě uveďte, jak je třeba oznámení dopracovat tak, aby
mohlo tuto dokumentaci nahradit. Zádáme, aby ve vyjádření byly formulovány
připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené
přílohou Č. 4 k zákonu. Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele
na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.
Do textové částí oznámeni lze také nahlédnout v Informačním systému ElA
na internetových stránkách agentury CENIA (http://wwwceniacz!eia) a na stránkách
Ministerstva životního prostředí (httpJJwww.env.czJeia). kód záměru MZP259.
Příloha: kopie oznámeni
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Rozdělovník k č.j.: 18740/ENV/09
Dotčené územní samosprávné celky:
Královéhradecký kraj
hejtman
Pivovarské náměstí I 245
500 03 Hradec Králové

příloha oznámení

Liberecký kraj
hejtman
U Jezu 642!2a
461 80 Liberec 2

pří/o/za

Obec Vidochov
starosta
Vidochov 94
509 01 Nová Paka

pří/oba oznámení

Obec Dolní Kalná
starosta
Dolní Kalná 178
543 74 Dolní Kalná

příloha

Obec Čistá u Horek

příloha oznámení

oznámení

oznamení

starosta
Čistá u Horek I 52
51235 Čistá u Horek
Obec Horka u Staré Paky
starosta
Horka u Staré Paky 41
512 34 Horka u Staré Paky
Obec Studenec
starosta
Studenec 364
51233 Studenec
Obec Levínská Olešnice
starosta
Levínská Olešnice 94
514 01 Jilemnice

příloha oznámení

příloha oznámení

pří/o/za oznámení

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
ředitelka
Pivovarské náměstí I 245
500 03 Hradec Králové

příloha oznámení

Krajský úřad Libereckého kraje
ředitel
U Jezu 642ĺ2a
461 So Liberec 2

pří/o/za oznámení

\lěstsk úřad Nová Paka
l)ukclské náměstí 3Q
509 01 Nová Paka

příloha oz,,á,,ze,mž

Městský úřad Vrchlabí
Zámek 1
543 01 Vrchlabí

pří/o/za oznámení

Nlěstsk úřad Jilemnice

pn/oha oznámení

Masarykovo náměstí 82
51401 Jilemnice

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové

pří/o/za ozmza,nenz

Habrmanova 19

poštovní schránka 9
501 01 Hradec Králové
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
se sídlem v Liberci
Husova 64
46031 Liberec I

příloha oznámení

Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova I 229
500 02 Hradec Králové

příloha oznámení

Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Liberec
Třída 1. máje 858/26
46001 Liberec

pří/o/za oznámení

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4
12801 Praha 2

příloha oznámení

Ministerstvo zemědělství
Odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
Těšnov 17
117 05 Praha I

příloha oznámení

Oznamovatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Hradec Králové
Pouchovská 401
503 41 Hradec Králové
Zpracovatel onámcní:
RNDr. Vladimír Ludvík
Ekoteam

Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
Odbory MŽP se žádostí o vyjádření:

oznámení k dispozici na OJ‘VŽP

odbor péče o krajinu
odbor ochraiiv horninového a půdního prostředí
odbor ochrany vod
odbor ochrany ovzduší
odbor udržitelné energetiky a dopravy

Na vědomí:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy V
Třída Lmáje8S8/26
460 01 Liberec
Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VI
Resslova I 229/2a
500 02 Hradec Králové
Česká inspekce životního prostředí
ředitelství
Na Břehu 267
190 00 Praha 9
Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha I
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Nuselská 39
14000 Praha 4
Povodí Labe, s. p.
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3
11801 Praha 1
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