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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Přeložka silnice III/31910 – Rokytnice v Orlických horách“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 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: Přeložka silnice III/31910 – Rokytnice v Orlických horách
Kapacita (rozsah) záměru:
Řešené území přeložky silnice III/31910 se nachází na k.ú. Rokytnice v Orlických horách
v prostoru zastavěné části obce mezi autobusovým nádražím a průmyslovým objektem
výrobny svíček, resp. nově budovaným domem s pečovatelskou službou.
Předmětem oznamovaného záměru je realizace stavby přeložky silnice III/31910
a přidružených stavebních objektů. Jedná se o objekty SO 101 – komunikace, SO 102 –
obnova živičného krytu silnice III/31910 v přilehlém úseku přeložky , SO 103 – chodník při
III/31910 a SO 301 – kanalizace.
Přeložka silnice III/31910 je navržena v kat. S 7,5 pro třídu dopravního zatížení IV. Jedná se
o dvoupruhovou komunikaci III. třídy. V dotčeném úseku jsou navrženy dvě autobusové
zastávky. Celková délka úpravy je 235,0 m.

Charakter záměru:
Předmětem oznamovaného záměru je realizace stavby přeložky silnice III/31910
a přidružených stavebních objektů. Hlavním důvodem přeložky silnice III/31910 jsou
nepříznivé směrové poměry oblouků a šířkové uspořádání silnice vzhledem k návrhové
rychlosti a vzrůstající intenzitě nákladní automobilové dopravy.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Město: Rokytnice v Orlických horách
Katastrální území: Rokytnice v Orlických horách
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
V době zpracování oznámení nebyly známy konkrétní termíny zahájení a ukončení.
Oznamovatel: SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Závěr:
Záměr „Přeložka silnice III/31910 – Rokytnice v Orlických horách, zesílení vozovky a úprava
směrového vedení trasy“ naplňuje dikci bodu 9.1, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto
bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr
bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl 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, k závěru, že záměr „Přeložka silnice
III/31910 – Rokytnice v Orlických horách“ nemá významný vliv na životní prostředí
a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 08.04.2008,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 09.04.2008,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 07.04.2008,
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany krajiny, ze dne 26.03.2008,
- Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, ze dne 25.03.2008,
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, ze dne 01.04.2008 a 11.04.2008,
- Správa CHKO Orlické hory, ze dne 31.03.2008,
- Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ze dne 26.03.2008,
- Muzeum a galerie Orlických hor, ze dne 01.04.2008.
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčeného správního orgánu (Česká inspekce
životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové – oddělení odpadového hospodářství
a oddělení ochrany lesa) vzneseny připomínky k předloženému oznámení záměru. Dotčené
územní samosprávné celky nevznesly námitky proti předloženému oznámení a realizaci
záměru.
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Krajský úřad k vyjádřením České inspekce životního prostředí uvádí následující:
Česká inspekce životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, požaduje specifikovat
jednotlivé druhy odpadů, které budou vznikat při provozu záměru.
Během provozu silnice budou, podle sdělení zpracovatele oznámení záměru RNDr. Vladimíra
Ludvíka, vznikat následující druhy odpadů (uveden je přehled produkovaných odpadů
a navrhovaný způsob nakládání). Kategorizace je provedena podle katalogu odpadů podle
vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.
číslo

název

kategorie

20 02 01
20 03 03
20 03 06

biologicky rozložitelný odpad
uliční smetky
odpad z čištění kanalizace

O
O
O

způsob
nakládání
kompostování
odstraňování
odstraňování

Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany lesa, požaduje doplnit přesné umístění
trvalého záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Podle sdělení zpracovatele oznámení záměru RNDr. Vladimíra Ludvíka, se trvalý zábor
PUPFL v rozsahu 4,3 m2 týká parcely č. 668/1.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve
správním řízení a nelze se proti němu odvolat.
Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů
k záměru „Přeložka silnice III/31910 – Rokytnice v Orlických horách“, zveřejní podle ust.
§ 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník k čj.: 4768/ZP/2008 - Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde
2) Město Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka čp. 3, 517 61 Rokytnice
v Orlických horách
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad
Kněžnou, Strojnická 1486, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka čp. 3,
517 61 Rokytnice v Orlických horách
4) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
5) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha
Oznamovatel:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Pod Budínem 1415, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4) Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
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