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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/16 Jičín, zkapacitnění obchvatu“ zařazeného
v kategorii II, bodu 48, 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/16 Jičín, zkapacitnění
obchvatu“, 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, tj. do 16.02.2022.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Jičín 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, 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 zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona EIA
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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 HKK1043. 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. Věra Miklasová,
tel. 495 817 674.
Základní informace o záměru
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, ve městě Jičín, k. ú. Jičín, Robousy, Moravčice
a Popovice u Jičína.
Oznamovatelem záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
(IČO: 65993390).
Předmětem záměru je zkapacitnění obchvatu I/16, které bude tvořit jižní obchvat města Jičín.
Záměr tvoří dva na sebe navazující úseky jižního obchvatu Jičína – silnice I/16, a to v úseku
od napojení na mimoúrovňovou křižovatku I/16 a I/32 s úpravou křižovatky se silnicí III/32840
a ul. Popovická přes mimoúrovňovou křižovatku Popovice až po mimoúrovňovou křižovatku
Robousy. Celková délka řešeného úseku I/16 je 3,9 km.
Záměr řešení úpravy obchvatu je navržen ve dvou základních variantách. Obě navržené
varianty předpokládají rozšíření stávající silnice I/16 v řešeném úseku ze dvoupruhové
směrově nerozdělené komunikace na komunikaci čtyřpruhovou směrově rozdělenou. Hlavní
rozdíl v navržených variantách představuje křížení komunikace I/16 s komunikací III/32842.
Varianta 1 zajišťuje propojení Jičína a Moravčic pomocí podjezdu pod uvažovaným
čtyřpruhem. Varianta 2 zajišťuje propojení Jičína a Moravčic pomocí nadjezdu
nad uvažovaným čtyřpruhem.
Dále jsou navrženy dvě základní varianty řešení úpravy stávající křižovatky se silnicí III/32840
a ul. Popovická. Obě navržené varianty řešení tohoto dopravního uzlu předpokládají rozšíření
stávající silnice I/16 v řešeném úseku ze dvoupruhové směrově nerozdělené komunikace
na komunikaci čtyřpruhovou směrově rozdělenou. Hlavní rozdíl v navržených variantách
představuje umístění křižovatkových větví zajišťujících odpojení a napojení z/na I/16 ve směru
od Jičína na Mladou Boleslav (Poděbrady). Varianta 1 uvažuje s napojením ulice Popovická
na silnici I/16 ve směru Mladá Boleslav pomocí nové jednosměrné křižovatkové větve.
Varianta 2 uvažuje s využitím koridoru pro umístění komunikace a okružní křižovatky
naznačené v územním plánu s doplněním křižovatkových větví mimoúrovňové křižovatky
ve volném prostoru podél toku řeky Cidliny.

z p. Ing. Věra Miklasová
odborná referentka na úseku
posuzování vlivů na životní prostředí
Příloha: kopie oznámení záměru
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Rozdělovník k č. j. KUKHK–1603/ZP/2022:
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez přílohy),
2) Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín (svazek).
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) Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín (CD),
4) MŽP, odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (CD).
Oznamovatel:
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha (bez přílohy).
Na vědomí:
1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez přílohy),
2) Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín (bez přílohy),
3) Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno (bez přílohy).
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