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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“) – zahájení
zjišťovacího řízení záměru „II/284 a II/501 Lázně Bělohrad – přeložka“ zařazeného
v kategorii II, bod 9.1 přílohy č. 1 zákona
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 kopii oznámení podle
přílohy č. 3 k zákonu, záměru „II/284 a II/501 Lázně Bělohrad – přeložka“ podle § 6 odst. 6
zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7
zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Lázně Bělohrad a Královéhradecký kraj,
žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení
a o tom, kdy a kde je možné do oznámení 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 oznámení do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení 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 vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
v nejkratším možném termínu.
Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Jičín, žádáme neprodleně o zveřejnění zahájení
zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme
o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední desce
v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle ust. § 6
odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
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Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle
zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo
i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.
Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má
možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245
(budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační
agentury životního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp). Informace o zahájení
zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (http://www.krkralovehradecky.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 oznámení lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.906,
p. Černošek, tel. 495 817 188.
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Předkládané řešení je již výslednou variantou uvedenou v územním plánu města Lázní
Bělohrad. Zastupitelstvo města schválilo řešení návrhu trasy přeložek silnic II/284 a II/501 na
svém zasedání dne 06.06.2007. Varianty trasy nové komunikace nejsou v této etapě přípravy
již zvažovány.
Na východní straně se pravým obloukem odpojuje od stávající silnice II/284 a přímým
úsekem pokračuje volnou krajinou a před vstupem do k.ú. Prostřední Nová Ves je zakončena
pravým obloukem. Dále komunikace pokračuje přímým úsekem přes mostní objekt
do okružní křižovatky se stávající silnicí II/284, levým obloukem pokračuje v severozápadním
kvadrantu města a v pravém oblouku (v místě křížení přeložky se stávající železniční tratí)
je navržen nový jednokolejný železniční most. Následuje levý oblouk a napojení stykovou
křižovatkou na silnici III. třídy směr Nová Paka. Další směr je přímý jižní a přeložka
je zakončena okružní křižovatkou na stávající silnici II/501.
Komunikace bude dvoupruhová obousměrná 2 x 3,0 m (celková šíře 7,0 m mezi obrubami).
V úseku přeložky II/284, která vede zastavěnou částí města, jsou navrženy oboustranné
chodníky, na konci trasy přeložky II/501 je navržen nový chodník podél rybníku a zahrad,
další chodníky jsou navrženy v prostorách okružních křižovatek. Provádění výstavby se
plánuje v období 2010 – 2012.
V současné době probíhají jednání investorů s majiteli objektů, které budou stavbou přímo
dotčeny – v oblasti u nové okružní křižovatky Harantova, zejména u kterých je plánována
demolice (jedná se o 1 rodinný dům - č.p. 180 a hasičskou zbrojnici), nebo se uvažuje
o vyjmutí z bytového fondu (1 rodinný dům - č.p. 87). U několika objektů jsou připravována
protihluková opatření – výměna oken, úprava fasády, protihlukové stěny.
V období výstavby budou vlivy celkově velikostně střední a významem mírně negativní,
obtěžování v okolí staveniště může způsobit hluk a prašnost. Intenzivní stavební práce, které
uvedený vliv mohou mít, budou trvat jen krátkodobě a budou spojeny zejména s úpravou
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terénu v počáteční fázi realizace a navrženými demolicemi dvou objektů. Stavební práce
nebudou probíhat v nočních hodinách (22.00 – 6.00) a ve dnech pracovního klidu.
Výstavba přeložky bude mít své nesporné výhody především ve zklidnění centra města
a lázeňského areálu. Nicméně při posuzování vlivů záměru je třeba dokladovat ochranu zdraví
a životního prostředí v místech, kudy bude nová komunikace procházet. Pozornost byla
zaměřena především na možné ovlivnění hlukem.
Podkladem pro hodnocení byla hluková studie, která posuzuje akustickou situaci v okolí
plánované přeložky silnice II/501 a II/284 a hodnotí vliv hluku z automobilové dopravy
na stávající obytnou zástavbu, ale i na plochy budoucí bytové výstavby (v lokalitě mezi
ul. Harantovou a železniční tratí na trase přeložky II/501). Posouzení bylo provedeno
výpočtem ekvivalentních hladin akustického tlaku ve výhledovém roce 2015.
Pro dodržení hodnot hygienického limitu v denní i noční době v chráněném venkovním
prostoru obytných budov jsou v blízkosti obou nových okružních křižovatek (okružní
křižovatka Harantova ulice a okružní křižovatka Kotykova alej) navrženy protihlukové stěny:
- dvě protihlukové stěny s pohltivým povrchem na obou stranách úseku přeložky,
procházejícím mezi domy č.p. 11 a 13 u přeložky silnice II/501,
- dvě protihlukové stěny s pohltivým povrchem u domů č.p. 43 a 87 u okružní křižovatky
Harantova a přeložky silnice II/284,
- průhledná protihluková stěna s posuvným modulem u domu č.p. 254 u přeložky II/501.
Dále je plánována na objektech č.p. 43 a 87 na náklady investora výměna stávajících oken za
okna s vyšším útlumem před hlukem a náhrada stávající fasády za novou s protihlukovým
charakterem.
Připravovaným investičním záměrem dojde k dlouho očekávanému zklidnění centra
lázeňského města. Pro obyvatele i návštěvníky města či pacienty Anenských slatinných lázní
je záměr významným přínosem. Pozornost při posuzování vlivu přeložky silnic II/284 a II/501
na zdraví a životní prostředí v prostoru obchvatu byla soustředěna na hlukovou zátěž
z dopravy po nové komunikaci – navržená protihluková opatření však zajišťují dodržení
hodnot hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru obytných budov podél celé
trasy přeložky.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník k čj.: 19163/ZP/2010 - Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde (bez oznámení)
2) Město Lázně Bělohrad, Náměstí K.V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
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Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín,
Bolzanova 36, 506 15 Jičín
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Městský úřad Lázně Bělohrad, Náměstí K.V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
4) Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
5) Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4,
128 01 Praha 2
Oznamovatel:
Královéhradecký kraj, zastoupený SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové (bez oznámení)
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (bez oznámení)
3) Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Jičín, Jarošovská 103,
506 01 Jičín (bez oznámení)
4) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (bez oznámení)
5) Regionální muzeum a galerie, Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín (bez oznámení)
6) České dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha (bez oznámení)
7) Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha (bez oznámení)
8) Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Hradec Králové, U Fotochemy
259, 501 01 Hradec Králové (bez oznámení)
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