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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 EIA) –
informace o oznámení záměru „I/11 Severní tangenta Hradec Králové – změny záměru“
zařazeného v kategorii II, bodu 49, přílohy č. 1 zákona EIA
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto, podle § 6 odst.
7 zákona EIA, zasílá informaci o oznámení záměru „I/11 Severní tangenta Hradec Králové –
změny záměru“, zpracovaného podle přílohy č. 3 k zákonu EIA, spolu s žádostí o vyjádření
se a sděluje Vám, že tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA.
Ve smyslu ust. § 6 odst. 8 zákona EIA má veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
a to do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého
kraje.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. statutární město Hradec Králové, obec Divec,
obec Blešno, město Třebechovice pod Orebem a Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu
§ 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde
je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že veřejnost
a dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své
písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední
desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2
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zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně
o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce.
Do oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA České informační agentury životního
prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK1014. Případné
dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet do oznámení lze také na krajském úřadu,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Šnajdr,
tel. 495 817 141.
Základní informace o záměru
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, v statutárním městě Hradec Králové, obci Divec,
obci Blešno a městě Třebechovice pod Orebem na k.ú. Plotiště nad Labem, Plácky, Věkoše,
Pouchov, Piletice, Slezské Předměstí, Slatina u Hradce Králové, Svinary, Divec, Blešno,
Nepasice a Třebechovice pod Orebem.
Oznamovatelem záměru je společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140
00 Praha 4 (IČO: 65993390).
Předmětem záměru je novostavba silnice I. třídy v kategorii S 11,5/80 se směrodatnou
rychlostí 90 km/h a celkovou navrženou délkou trasy 15,3 km. Záměr byl pod názvem
„Přeložka silnice I/11 Hradec Králové — Blešno — Nepasice" posouzen v procesu EIA
a krajský úřad jako příslušný úřad k posouzení vydal dne 30.09.2015 pod č. j. 20181/ZP/2015Čr podle § 9a písm. a) zákona EIA souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí převážně ve variantě tyrkysové.
Nově předložené oznámení záměru „I/11 Severní tangenta Hradec Králové – změny záměru“
obsahuje oproti původně navrhované trase některé změny technického rozsahu. Upřesnění
technického řešení se týká například specifikací umístění a typů křižovatek, mostních objektů
a přeložek komunikací nižších tříd. V celé trase došlo celkově k úpravám na základě upřesnění
rozsahu stavby, podrobnějších podkladů a poznatků. Zároveň byly zapracovány některé další
požadavky oznamovatele či dotčených orgánů, případně byly upraveny návrhové parametry
stavby dle platných právních předpisů.

z p. Ing. Marek Šnajdr
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník k č. j. KUKHK–11094/ZP/2021:
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez přílohy)
2) Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
(výtisk)
3) Obec Divec, Divec 41, 500 03 Hradec Králové (CD)
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4) Obec Blešno, Blešno 73, 503 46 Třebechovice pod Orebem (CD)
5) Město Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třebechovice
pod Orebem (CD)
Dotčené orgány:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové (CD)
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (bez přílohy)
3) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
(CD)
4) Obecní úřad Divec, Divec 41, 500 03 Hradec Králové (bez přílohy)
5) Obecní úřad Blešno, Blešno 73, 503 46 Třebechovice pod Orebem (bez přílohy)
6) Městský úřad Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třebechovice
pod Orebem (CD)
7) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02
Hradec Králové (CD)
Oznamovatel:
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 (bez přílohy)
Na vědomí:
1) Ministerstvo životního prostředí, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha
(bez přílohy)
2) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové
(bez přílohy)
3) Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno (bez přílohy)
4) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
(bez přílohy)
5) Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (bez přílohy)
6) Kruh pro občanskou společnost, z.s., Jižní 795, 500 03 Hradec Králové (bez přílohy)

3

