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Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail
   Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek / 188
   Oddělení EIA a IPPC dcernosek@kr-kralovehradecky.cz

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“) – zveřejnění 
dokumentace 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 zasílá k vyjádření dokumentaci 
vlivů záměru „II/303 Hronov – obchvat“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), jejíž 
zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 odst. 1 zákona.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Hronov, městys Velké Poříčí 
a Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění 
informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace 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 dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední 
desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 
vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek 
souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme 
v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení 
informace o dokumentaci na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Náchod, žádáme neprodleně o zveřejnění informace 
o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet, na úřední desce 
současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci do 30 
dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje 
(tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme 
o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení informace o dokumentaci na 
úřední desce v nejkratším možném termínu.

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 8 odst. 
2 a 3 zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci krajskému úřadu nejpozději do 30 dnů od 
zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 8 odst. 3 zákona na skutečnost, že každý má 
možnost zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci Krajskému úřadu 
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Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – a to do 
30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce 
Královéhradeckého kraje.
Do textové části dokumentace lze také nahlédnout na internetových stránkách České 
informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia). Informace o rozeslání 
dokumentace 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 dokumentace lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.906, 
Ing. Černošek, tel. 495 817 188.

       
                                                                                                    Dr. Ing. Richard Veselý

                                                              vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie dokumentace

Rozdělovník k čj.: 5201/ZP/2009 - Čr

Dotčené územní samosprávné celky: 
1) Královéhradecký kraj – zde (bez dokumentace)
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 ochrany krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha

Oznamovatel:
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
(bez dokumentace)

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 (bez dokumentace)




