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Prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Přeložka silnice
II/303, Běloves – Velké Poříčí“ na životní prostředí vydaného pod č. j. 15181/ZP/2005 dne
01.08.2005 (dále jen „stanovisko“) podle ust. § 9a odst. 4 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“)

Identifikační údaje
Název záměru:
Přeložka silnice II/303, Běloves – Velké Poříčí
Kapacita (rozsah) záměru:
Výstavba nové trasy silnice II/303 začíná stykovou křižovatkou se silnicí I/33 v Bělovsi. Konec
stavby je v přímém úseku před začátkem zástavby Hronova. Délka přeložky silnice kategorie
S 11,5/80 je 3,650 km.
Umístění záměru:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Náchod, Velké Poříčí
Katastrální území: Běloves, Malé Poříčí, Velké Poříčí
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Oznamovatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (IČO: 70889546),
zastoupený společností Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové (IČO: 27502988)
Záměr „Přeložka silnice II/303, Běloves – Velké Poříčí“ naplňoval dikci bodu 9.1 [Novostavby,
rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené
v kategorii I)] kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (ve znění účinném ke dni vydání stanoviska).
Dle ust. § 9a odst. 4 zákona byla Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) dne 20.11.2018 podána žádost o prodloužení
platnosti stanoviska vydaného dne 01.08.2005 pod č.j. 15181/ZP/2005-Čr.
Dne 11.07.2007 vydal Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování
(dále jen „městský úřad“), ke stavbě „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“ územní
rozhodnutí č. 2235/2007-1. Platnost územního rozhodnutí byla městským úřadem opakovaně
prodlužována. Naposledy dne 28.07.2017 prodloužena do 12.09.2022.
Podle zákona č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., konkrétně dle čI. II
Přechodná ustanovení, bod 8., platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí vydaného více než 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která
neuplynula přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v důsledku přerušení lhůty podle ust.
§ 9a odst. 3 věty poslední zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, uplyne dne 31. prosince 2018, nepožádá-li oznamovatel v této lhůtě
o její prodloužení; bude-li platnost stanoviska prodloužena, lhůta podle ust. § 9a odst. 4 věty
druhé zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
počíná běžet dnem, kdy k prodloužení došlo.
Žádost oznamovatele záměru o prodloužení platnosti stanoviska byla doručena krajskému
úřadu ještě v době platnosti tohoto stanoviska, tj. 20.11.2018.
Z výše uvedeného vyplývá, že platnost stanoviska ze dne 01.08.2005 (č.j. 15181/ZP/2005-Čr)
neuplynula, neboť žádost o jeho prodloužení byla podána do 31.12.2018.
Dne 04.12.2018 vydal krajský úřad sdělení k žádosti o prodloužení platnosti stanoviska,
ve kterém vyzval žadatele k předložení doplňujících podkladů.
Doplnění žádosti krajský úřad obdržel dne 03.06.2019. Součástí doplnění žádosti byl
dokument s názvem „Přeložka silnice II/303, Běloves – Velké Poříčí, Podklad pro prodloužení
platnosti stanoviska dle ust. § 10, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“,
zpracovaný Ing. Vladimírem Plachým (osoba s autorizací podle ust. § 19 zákona)
a Mgr. Denisou Jenčovskou, Ph.D., ze společnosti EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305,
503 11 Hradec Králové, v květnu 2019.

Na základě předložené žádosti dospěl krajský úřad, jako příslušný úřad podle ust. § 22 zákona
k závěru, že u záměru „Přeložka silnice II/303, Běloves – Velké Poříčí“ nedošlo
k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem
souvisejícím s věcným obsahem dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a vývoji
nových technologií využitelných v záměru a platnost stanoviska vydaného dne 01.08.2005
pod č. j. 15181/ZP/2005-Čr se v souladu s ust. § 9a odst. 4 zákona prodlužuje o 5 let,
tedy do 02.07.2024.

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 20.11.2018 žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové (IČO: 70889546), zastoupeného společností Údržba silnic
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Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (IČO: 27502988),
o prodloužení platnosti stanoviska „Přeložka silnice II/303, Běloves – Velké Poříčí“ na životní
prostředí vydaného dne 01.08.2005 pod č.j. 15181/ZP/2005, s platností na dva roky ode dne
vydání.
Dne 11.07.2007 vydal městský úřad ke stavbě „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“
územní rozhodnutí č. 2235/2007-1. Platnost územního rozhodnutí byla městským úřadem
opakovaně prodlužována. Naposledy dne 28.07.2017 prodloužena do 12.09.2022.
Žádost oznamovatele záměru o prodloužení platnosti stanoviska byla doručena krajskému
úřadu ještě v době platnosti tohoto stanoviska.
Dne 04.12.2018 vydal krajský úřad sdělení k žádosti o prodloužení platnosti stanoviska,
ve kterém vyzval žadatele k předložení doplňujících podkladů.
Doplnění žádosti krajský úřad obdržel dne 03.06.2019. Součástí doplnění žádosti byl
dokument s názvem „Přeložka silnice II/303, Běloves – Velké Poříčí, Podklad pro prodloužení
platnosti stanoviska dle ust. § 10, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“,
zpracovaný Ing. Vladimírem Plachým (osoba s autorizací podle ust. § 19 zákona)
a Mgr. Denisou Jenčovskou, Ph.D., ze společnosti EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305,
503 11 Hradec Králové, v květnu 2019.
Předkládaný dokument je zpracován ve smyslu ust. § 9a odst. 4 zákona. Jedná se o výtah
z dokumentace zpracované podle přílohy č. 4 zákona k předmětnému záměru (původní
dokumentace zpracovaná podle přílohy č. 4 zákona autorizovanou osobou RNDr. Vladimírem
Ludvíkem, EKOTEAM, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové), kde jsou uvedeny relevantní
kapitoly resp. části textu, a k nim je připojen komentář popisující, zda v té které části došlo
ke změnám oproti původní situaci, tj. zda došlo ke změnám samotného záměru popř.
ke změnám v aktuálním stavu životního prostředí.
Ze znění zákona č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., konkrétně Čl. II
Přechodná ustanovení bod 8., vyplývá, že platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí vydaného více než 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, která neuplynula přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v důsledku přerušení
lhůty podle ust. § 9a odst. 3 věty poslední zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uplyne dne 31. prosince 2018, nepožádá-li oznamovatel
v této lhůtě o její prodloužení; bude-li platnost stanoviska prodloužena, lhůta podle ust. § 9a
odst. 4 věty druhé zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, počíná běžet dnem, kdy k prodloužení došlo.
Podle ust. § 9a odst. 4 zákona platnost stanoviska příslušný úřad na žádost oznamovatele
prodlouží o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území
nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené
významné vlivy na životní prostředí.
Popis změn v dotčeném území od doby zpracování dokumentace podle přílohy č. 4
zákona (dále jen „dokumentace EIA“)
Z hlediska řešení záměru nedochází k významným změnám. V jednotlivých dílčích částech
stavby jsou zpřesněny popisy na základě rozpracovaného projektového řešení záměru
i provedených průzkumů a studií.
Na základě provedených zpřesnění projektových podkladů k výstavbě se mírně navyšují
zábory – stavba si vyžádá celkový trvalý zábor cca 13,74 ha, z toho trvalé odnětí
zemědělských pozemků je 8,63 ha (původně – trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby je
cca 12,30 ha, z toho zemědělských pozemků cca 7,70 ha).
Na základě upřesnění vstupních údajů, resp. dopravní prognózy, větrné růžice a úrovní
znečištění v zájmovém území byly v květnu 2019 provedeny nové modelové výpočty
rozptylové studie a to pro rok 2023 a 2028. Byly vyhodnoceny obvyklé modelové látky
z provozu dopravy – tj. benzo(a)pyren, benzen, oxid dusičitý, prašný aerosol frakce PM2,5
a PM10 v lokalitě Malého a Velkého Poříčí – přibližně v 1,45 km; 1,80 km a 3,10 km přeložky.
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Podle výpočtů rozptylové studie lze u hodnocených lokalit s obytnou zástavbou v blízkosti
přeložky komunikace II/303 očekávat koncentrace znečišťujících látek v ovzduší nižší než jsou
stanovené imisní limity - mimo ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren, který je v současné
době v posuzované lokalitě již překračován.
Na základě aktuální dopravní prognózy byla zpracována i nová hluková studie. Hluk z dopravy
nebude na základě modelových hodnocení překračovat hodnoty hygienického limitu
pro chráněný venkovní prostor staveb pro noční i denní dobu (v lokalitě od km 1,41 do km 1,53
a od km 3,01 do km 3,09 po realizaci protihlukových stěn).
Pro srovnání aktuálního stavu území s výsledky biologických průzkumů a studií provedených
v místě plánovaného záměru v letech 2000 až 2004, byly v dubnu roku 2019 provedeny terénní
průzkumy biologem - Mgr. Janem Losíkem, Ph.D. Cílem bylo popsat aktuální charakter
rostlinných a živočišných společenstev v prostoru plánované stavby a vyhodnotit vliv záměru
na živou přírodu v kontextu okolní krajiny. Zvláštní pozornost byla věnována vzácným a zvláště
chráněným druhům dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Bylo zjištěno, že stav biotopů a skladba společenstev rostlin a živočichů v území dotčeném
plánovaným záměrem se příliš neliší od popisu uvedeného ve starších biologických studií.
V některých částech území došlo vlivem sucha a přirozené sukcese k zániku podmáčených
biotopů, které kdysi hostily populace zvláště chráněných druhů obojživelníků.
Záměrem budou dotčeny převážně člověkem silně ovlivněné biotopy, zejména intenzívně
obdělávaná pole, intenzifikované louky a nereprezentativní porosty na okrajích komunikací.
Dojde však také k záboru přírodě bližších porostů vázaných na tok řeky Metuje a sukcesně
pokročilé porosty náletových dřevin podél železniční trati. Na tyto plochy je v území vázán
výskyt většiny zaznamenaných druhů obratlovců včetně několika zvláště chráněných druhů
živočichů. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin nebyl v dotčeném území zaznamenán.
Na základě nově zpracovaných studií i provedených terénních průzkumů bylo ověřeno, že
stávající stav dotčeného území i aktuální řešení záměru neovlivňují závěr dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí a ani souhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí podle zákona EIA.
Z výše uvedeného je zřejmé, že nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území, nebo
poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené
významné vlivy na životní prostředí.
Dle ust. § 9a odst. 4 zákona oznamovatel podáním žádosti o prodloužení platnosti stanoviska
ze dne 20.11.2018 a jejím doplněním ze dne 03.06.2019, tj. dokumentem s názvem „Přeložka
silnice II/303, Běloves – Velké Poříčí, Podklad pro prodloužení platnosti stanoviska vydaného
dle ust. § 10, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů“, zpracovaným Ing. Vladimírem Plachým (osoba s autorizací podle ust.
§ 19 zákona) a Mgr. Denisou Jenčovskou, Ph.D., ze společnosti EMPLA AG spol. s r.o.,
Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, v květnu 2019, tyto skutečnosti plně prokázal.
Na základě výše uvedeného dospěl krajský úřad, k závěru, že platnost stanoviska může být
v souladu s ust. § 9a odst. 4 zákona prodloužena o 5 let.

Poučení
Toto vyjádření není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, nenahrazuje stanoviska a vyjádření dotčených správních orgánů, ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů, a nelze se proti němu odvolat.
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Platnost stanoviska může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením
ust. § 9a odst. 4 zákona.

z p. Ing. David Černošek
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Rozdělovník k č. j. KUKHK-34666/ZP/2018:
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde zde
2) Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod
3) Obec Velké Poříčí, Náměstí 561, 549 32 Hronov
Dotčené orgány:
1) Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
2) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
3) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
4) Obecní úřad Velké Poříčí, náměstí 561, 549 32 Velké Poříčí
5) Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod
6) Městský úřad Hronov, náměstí ČSA 5, 549 31 Hronov
Oznamovatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (IČO: 70889546),
zastoupený společností Údržba silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové (IČO: 27502988)
Na vědomí :
1) MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
4) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 05 Hradec Králové
5) Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003, 110 Praha
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