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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„II/303 rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 – 25,5
a plánované cyklostezky“
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/303 rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 – 25,5 a plánované cyklostezky
Kapacita (rozsah) záměru:
Posuzovaný úsek začíná v oblasti odbočky do osady Hony, jde přes vrchol na Pasách a končí
za křižovatkou na Jetřichov.
Návrh silnice v km 22,3 – 24,5 počítá s šířkou zpevnění 11,25 m. Rozšíření je navrženo vlevo
ve směru staničení. Navržená šířka jízdních pruhů je 3,50 m.
Návrh silnice v km 24,5 – 25,1 počítá s šířkou zpevnění 12,00 m. Silnice je navržena v novém
směrovém i výškovém vedení, aby byl dodržen požadavek Správy CHKO Broumovsko –
vyhnout se parcele 1265/1 v k.ú. Jetřichov „Nad křižovatkou“, která leží v I. zóně CHKO.
Navržená šířka jízdních pruhů je 3,50 m.
Stávající klenbový most v km 24,006 bude vlevo rozšířen ŽLB klenbou.
Ve variantě ekodukt byl navržen ekodukt dl. 80 m v km 23,020 – 23,100.
Součástí záměru je i cyklostezka v km 22,8 – 24,8.
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Charakter záměru:
Oznamovaný záměr představuje rozšíření silnice II/303 o stoupací pruhy na Pasa. Rozšíření je
navrženo vlevo ve směru staničení v km 22,3 – 24,5. V km 24,5 – 25,1 je silnice navržena
v novém směrovém i výškovém řešení. Začátek stavby je v km 22,210 a konec stavby je
v km 25,160.
Oznamovaný záměr řeší kromě rekonstrukce vozovky i její odvodnění, silniční most event.
č. 303-13 a plánovanou cyklostezku. Dále stavba řeší přeložky sdělovacího vedení, kácení
a sadové úpravy a drobné pozemní stavby.
Umístění:
Kraj Královéhradecký
Město Police nad Metují (k.ú. Pěkov, Hony), obec Křinice (k.ú. Křinice) a obec Jetřichov
(k.ú. Jetřichov),
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
V době zpracování oznámení nebyly známy konkrétní termíny realizace záměru.
Oznamovatel: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
Závěr:
Záměr „II/303 rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 – 25,5 a plánované
cyklostezky“ 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 „II/303 rozšíření
o stoupací pruhy v úseku km 21,5 – 25,5 a plánované cyklostezky“ má významný vliv
na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona.
Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na
oblast ochrany přírody a krajiny, ochrany lesa a ochrany vod.
Dokumentaci je třeba doplnit o:








podrobnější popis jednotlivých variant záměru, včetně jejich vizualizace v mapách
a výkresech,
podrobný popis míst křížení silnice s migračními trasami živočichů,
odborné zhodnocení funkčnosti technických prvků navržených pro bezpečné
překonání silnice živočichy,
výsledky biologického hodnocení dotčeného území pro jarní, letní a podzimní
aspekt, zhodnocení vlivu záměru na zjištěné druhy a podrobnější posouzení vlivu
navržených variant stavby na floru a faunu,
posouzení vlivu stavby na jeden z hlavních předmětů ochrany Ptačí oblasti
Broumovsko – výra velkého, včetně ověření lokalit hnízdišť tohoto druhu,
posouzení vlivu stavby na chráněné druhy rostlin v průběhu celého vegetačního
období,
posouzení vlivu stavby na migrující živočichy v průběhu celého kalendářního roku
a posouzení navržených variant s ohledem na nalezené druhy,
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podrobnější posouzení vlivu navržených variant stavby na dochovanou hodnotu
krajinného rázu se zaměřením na partii stoupání od Honského rybníku a variantu
ekoduktu,
podrobný zákres situace s rozlišením rozdílu obou variant tak, aby bylo možné
posoudit vliv na okolní lesní pozemky,
vyhodnocení vlivu záměru na existující ochranné pásmo II. stupně vnější –
zlomové (PHO-2Bz) a ochranné pásmo vnější (PHO-2b) vodního zdroje Polické
křídové pánve, které bylo stanoveno rozhodnutím Okresního úřadu v Náchodě
čj. 736/91/Vod-Z,
informace o likvidovaném prostoru staré ekologické zátěže, včetně monitorovacích
vrtů – lokalita Pasa a upravit režim případných havárií.

Dále je třeba se v dokumentaci vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami
a podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních (viz příloha).
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů a veřejnosti
vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru a také
požadavky na další posuzování záměru podle zákona. S přihlédnutím k těmto námitkám
a požadavkům byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 09.07.2008,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 09.07.2008,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 14.07.2008,
- Správa CHKO Broumovsko,ze dne 11.07.2008,
- Městský úřad Broumov, převzato dne 07.07.2008,
- Městský úřad Náchod, ze dne 30.06.2008,
- Občanské sdružení „Klůček“, ze dne 07.07.2008.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků
požaduje příslušný úřad předložit dokumentaci v počtu 15 výtisků a jednou v elektronické
podobě.
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.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník k čj.: 10669/ZP/2008 – Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde
2) Obec Křinice, Křinice 45, 550 01 Broumov
3) Obec Jetřichov, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
4) Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
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) Obecní úřad Křinice, Křinice 45, 550 01 Broumov
4) Obecní úřad Jetřichov, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
5) Městský úřad Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
6) Městský úřad Broumov, Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov
7) Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
8) Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
Oznamovatel:
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, zastoupená RNDr. Vladimírem Ludvíkem,
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
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) Občanské sdružení „Klůček“, Pěkov 153, 549 54 Police nad Metují
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