Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)

7077/ZP/2008-Čr
Odbor | oddělení

Vyřizuje | linka | e-mail

Odbor životní prostředí a zemědělství
Oddělení EIA a IPPC

Ing. David Černošek / 188
dcernosek@kr-kralovehradecky.cz

Hradec Králové

02.06.2008

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„II/318 a II/321 Častolovice – Solnice – RŽK – stavba 2 –
podúsek SO 101.1“
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: II/318 a II/321 Častolovice – Solnice – RŽK – stavba 2 – podúsek SO 101.1
Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru je rekonstrukce živičného krytu silnic II/318 a II/321 včetně jejich
rozšíření. Stávající vozovky budou v rámci rekonstrukce rozšířeny na kategorii S 7,5.
Začátek úseku je v křižovatce silnic II/318 a III/3185 (směr Hřibiny) v km 0,63948 a konec je
cca 140 m před mostem ev. č. 321-001 přes řeku Bělou v km 1,733, v místě, kde začíná
přeložka silnice II/321, v kategorii S 9,5.
Součástí stavby je úprava křižovatky silnice II/318 se silnicí III/3185 včetně středního
dělícího ostrůvku s novým veřejným osvětlením. Silnice III/3185 je v místě připojení na
silnici II/318 vedena novou trasou. Délka úpravy je 164,54 m.
Dále je součástí záměru úprava křižovatky silnic II/318 a II/321. Silnice III/318 je v místě
připojení na silnici II/321 vedena novou trasou. Délka úpravy je 110,00 m.
Úprava křižovatek zahrnuje rekultivaci opuštěných částí silnic III/3185 a II/318 v místech
úpravy.
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Součástí záměru je i nezbytná úprava vedlejších ploch přiléhajících k silnicím II/318, II/321
a obnova dopravního značení. Dále pak zřízení nových odvodňovacích zařízení, resp. jejich
vyčištění a vyčištění silničních příkopů. Mimo výše uvedené práce budou v rámci realizace
záměru přeloženy stávající inženýrské sítě, které jsou v kolizi s rozšířením komunikací.
Charakter záměru:
Předmětem záměru je rekonstrukce živičného krytu silnic II/318 a II/321 včetně jejich
rozšíření na kategorii S 7,5. Součástí záměru je úprava křižovatky silnice II/318 se silnicí
III/3185 včetně středního dělícího ostrůvku a křižovatky silnice II/318 se silnicí II/321.
Posuzovaný stavební objekt SO 101.1 Komunikace zahrnuje další stavební objekty SO 431.1
Veřejné osvětlení, SO 451.1 Přeložka telekomunikačních kabelů, SO 501.1. Přeložka
plynovodu a SO 801.1 Ozelenění. Oznamovaný záměr (podúsek SO 101.1) je součástí stavby
„II/318 a II/321 Častolovice – Solnice – RŽK“.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Městys Častolovice (k.ú. Častolovice), obec Libel (k.ú. Libel) a obec Synkov-Slemeno
(k.ú. Synkov)
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 „II/318 a II/321 Častolovice – Solnice – RŽK – stavba 2 – podúsek SO 101.1“
naplňuje dikci bodu 9.1, kategorie II, přílohy č. 1 zákona. 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 „II/318 a II/321
Častolovice – Solnice – RŽK – stavba 2 – podúsek SO 101.1“ nemá významný vliv
na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 19.05.2008,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 23.05.2008,
- Městský úřad Rychnov n. K., odbor životního prostředí, ze dne 26.05.2008,
- Městský úřad Rychnov n. K., odbor výstavby, 28.05.2008.
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčeného správního orgánu (Městský úřad
Rychnov n. K., odbor životního prostředí, oddělení ochrany ZPF) vzneseny připomínky
k předloženému oznámení záměru. Dotčené územní samosprávné celky nevznesly námitky
proti předloženému oznámení a realizaci záměru.
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Městský úřad Rychnov n. K., odbor životního prostředí, oddělení ochrany ZPF, požaduje
doplnit materiál o vyjádření stavebního úřadu Rychnov n. K. o souladu záměru s územním
plánem pro k.ú. Libel a Synkov.
Krajský úřad k vyjádření Městského úřadu Rychnov n. K., odboru životního prostředí,
oddělení ochrany ZPF, uvádí následující:
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby, se k záměru „II/318 a II/321
Častolovice – Solnice – RŽK – stavba 2 – podúsek SO 101.1“ vyjádřil dne 28.05.2008
(čj. Výst. 597/2008-Du) s tím, že záměr není v rozporu s územním plánem obce SynkovSlemeno, ani s územním plánem obce Libel.
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 „II/318 a II/321 Častolovice – Solnice – RŽK – stavba 2 – podúsek SO 101.1“,
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
Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník k čj.: 7077/ZP/2008 – Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde
2) Městys Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice
3) Obec Libel, Libel 28, 517 41 Kostelec nad Orlicí
4) Obec Synkov-Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad
Kněžnou, Panská 1493, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Úřad městyse Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice
4) Obecní úřad Libel, Libel 28, 517 41 Kostelec nad Orlicí
5) Obecní úřad Synkov – Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
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6) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
7) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
8) MŽP ČR, odbor ekologie krajiny a lesa, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
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
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