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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 posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. (dále jen „zákon“) – oznámení veřejného
projednání posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „II/303 Hronov –
obchvat“ na životní prostředí
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto oznamuje, že veřejné projednání
ve smyslu ust. § 17 zákona k záměru

„II/303 Hronov – obchvat“
se bude konat
Místo: Městský úřad Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (zasedací místnost č. 3,
první patro)
Datum: 28.07.2009
Čas: 14:30 hodin
Dotčené územní samosprávné celky, tj. městys Velké Poříčí, město Hronov
a Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění informace
o místě a času konání veřejného projednání na úředních deskách a nejméně ještě jedním
v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku, rozhlase apod.), a to po dobu
nejméně 5 dnů před jeho konáním. Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky
v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace
příslušnému úřadu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu.
Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Náchod, žádáme neprodleně o zveřejnění informace
o místě a času konání veřejného projednání na úřední desce, a to po dobu nejméně 5 dnů před
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jeho konáním. Zároveň je žádáme o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení
informace o místě a času konání veřejného projednání na úřední desce v nejkratším
možném termínu.
Oznamovatele žádáme, aby zajistil na veřejném projednání účast zpracovatele dokumentace
o vlivech záměru na životní prostředí.
Informace o místě a času konání veřejného projednání lze získat na internetových stránkách
České informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia). Informace o místě a času
konání veřejného projednání je také na internetových stránkách krajského úřadu
(http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální
informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA.
Na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro
zveřejnění na elektronické úřední desce. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost
nahlížet do posudku lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.906,
p. Černošek, tel. 495 817 188.

v. z. Ing. Tomáš Morávek
Dr. Ing. Richard Veselý
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Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde
2) Město Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov
3) Městys Velké Poříčí, Náměstí 561, 549 32 Velké Poříčí
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod,
Českoskalická 254, 547 01 Náchod
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Úřad městyse Velké Poříčí, Náměstí 561, 549 32 Velké Poříčí
4) Městský úřad Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov
5) Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod
6) Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
7) Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4,
128 01 Praha 2
8) Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha
Oznamovatel:
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ž.p., Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod
4) RNDr. Vladimír Ludvík, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
5) Ing. Stanislav Eminger, CSc., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
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