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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Jižní Spojka Hradec Králové“
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: Jižní Spojka Hradec Králové
Kapacita (rozsah) záměru:
Uvažovaný záměr je novostavbou čtyřpruhové směrově rozdělené pozemní komunikace
v kategorii S 24,5/80.
První etapa Jižní Spojky má délku cca 2,5 km – od dočasné okružní křižovatky Bláhovka II.,
která je součástí 0. etapy Jižní Spojky až do prostoru za mostní objekt přes východní část
okružního pásu okružní křižovatky v MÚK Hradubická.
Jedná se o čtyřpruhovou komunikaci se středním dělícím pásem s návrhovou rychlostí
80 km/hod. Tato komunikace bude zařazena do kategorie silnic I. třídy. Na trase jsou
navrženy celkem tři mimoúrovňové křižovatky, jedná se o prstencovité křižovatky
s mimoúrovňovým převedením jednoho směru (Jižní Spojky). Rovněž veškerá křížení jsou,
vzhledem k charakteru komunikace, řešena mimoúrovňově, jedná se zejména o křížení se
stávajícími pozemními komunikacemi, železničními tratěmi, vodními toky a pod.
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Vzhledem k tomu, že komunikace prochází na rozhraní intravilánu a extravilánu, byla
zařazena do extravilánových komunikací, tudíž se nejedná o místní komunikaci a tudíž nemá
funkční skupinu.
Součástí záměru je i vodovodní řad DN 300 mm v délce cca 1800 m v úseku MUK Kukleny –
MUK Hradubická, který bude vybudován v rámci výstavby záměru Jižní spojka v pruhu do
cca 5 m od paty násypu tělesa silnice severně od osy silnice.
Součástí záměru je i jednotná kanalizační stoka DN 1000 – 1400 mm v délce cca 1200 m
v úseku Malý Labský náhon – MUK Hradubická, která bude vybudována v rámci výstavby
záměru Jižní spojka v pruhu do cca 5 m od paty násypu tělesa silnice severně od osy silnice.
Charakter záměru:
Oznamovaný záměr představuje novostavbu čtyřpruhové směrově rozdělené pozemní
komunikace v kategorii S 24,5/80. První etapa Jižní Spojky má délku cca 2,5 km.
Kumulace se předpokládá s ostatními silničními komunikacemi v území, se dvěma stávajícími
železničními tratěmi, průmyslovou a zemědělskou výrobou podél trasy a se stávajícími
obchodními centry podél trasy.
Z hlediska kumulativních vlivů se nepředpokládá navýšení vlivů na životní prostředí.
Uvažovaný záměr převádí místní i tranzitní dopravu z intravilánu města na jeho okraj
a vzhledem k dostatečné kapacitě (čtyřpruh) a výlučnému mimoúrovňovému křížení přináší
zklidnění dopravy a významné snížení vlivů hluku a imisí oproti stávajícímu stavu, kdy je
doprava vedena po nekapacitních komunikacích v blízkosti chráněné zástavby s řízenými
křižovatkami s častým stáním a rozjížděním vozidel.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Město: Hradec Králové
Katastrální území: Kukleny, Plačice, Pražské Předměstí
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
V době zpracování oznámení nebyly zpracovateli známy konkrétní termíny zahájení
a dokončení oznamovaného záměru.
Oznamovatel: Město Hradec Králové
Závěr:
Záměr „Jižní Spojka Hradec Králové“ 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 „Jižní Spojka
Hradec Králové“ 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 29.09.2008,
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- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 26.09.2008,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 26.09.2008,
- Magistrát města Hradec Králové, ze dne 24.09.2008,
- Ministerstvo životního prostředí, ze dne 16.09.2008,
- Občanské sdružení „Světlo pro Hradec“, ze dne 24.09.2008,
- Muzeum vých. Čech, ze dne 19.09.2008,
- Statutární město Hradec Králové, ze dne 30.09.2008,
- RNDr. Vladimír Ludvík (zpracovatel oznámení), ze dne 30.09.2008.
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčeného správního orgánu (Česká inspekce
životního prostředí, oddělení ochrany přírody) vzneseny připomínky k předloženému
oznámení záměru. Dotčené územní samosprávné celky a veřejnost nevznesly námitky proti
předloženému oznámení a realizaci záměru.
Česká inspekce životního prostředí (oddělení ochrany přírody) ve svém vyjádření konstatuje,
že v prosinci roku 2007 prošetřovala podnět Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na
zásah do biotopu lesáka rumělkového a zlatohlávka skvostného při kácení topolů podél cesty
k dekontaminačnímu středisku Dekos. Dále uvádí, že z předloženého oznámení není zcela
zřejmé, zda při hodnocení topolů rostoucích na okraji dekontaminačního střediska Dekos byl
zjišťován výskyt hmyzu a v případě, že nebyl, požaduje doplnění entomologické části
biologického hodnocení.
Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí uvádí následující:
Zpracovatel oznámení ve svém vyjádření ze dne 30.09.2008 k připomínkám České inspekce
životního prostředí uvedl, že v záměrem dotčeném prostoru topolů u dekontaminačního
střediska Dekos bylo provedeno podrobné biologické posouzení včetně podrobného
entomologického průzkumu a výskyt lesáka rumělkového a zlatohlávka skvostného nebyl
zjištěn. Zpracovatel oznámení ve svém vyjádření dále uvedl, že zmiňovaný biotop podél cesty
k Dekosu nebude dotčen záměrem a ani jeho významnými vlivy.
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 „Jižní Spojka Hradec Králové“, 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.: 14934/ZP/2008 – Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde
2) Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, PO BOX 9, 501 01
Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408,
502 00 Hradec Králové
4) Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 323, 516 Rychnov nad Kněžnou
5) MŽP ČR, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznamovatel:
Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 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) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
4) Světlo pro Hradec, Milady Horákové 1737/5, 500 06 Hradec Králové
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