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Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Silnice III/29810 Třebeš – hranice kraje“
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“)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „Silnice III/29810 Třebeš –
hranice kraje“ byl podroben zjišťovacímu řízení. Na základě písemných vyjádření dotčených
správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr
zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Hradec Králové, obec Vysoká nad Labem
a Královéhradecký kraj, žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího
řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem
(např. místní tisk nebo rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme
dotčené územní samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné
vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu)
v nejkratším možném termínu.
Dotčený správní úřad, tj. Magistrát města Hradec Králové, žádáme neprodleně o zveřejnění
závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň
žádáme o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední
desce v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České
informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia), dále na internetových stránkách
krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.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) nebo na krajském úřadu, Pivovarské
náměstí 1245, č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Silnice III/29810 Třebeš – hranice kraje“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona

Identifikační údaje:
Název: Silnice III/29810 Třebeš – hranice kraje
Kapacita (rozsah) záměru: Trasa je navržena ve dvou variantách vedení komunikace
ve vymezeném koridoru, a to ve variantě „I“ (červená) a ve variantě „II“ (zelená). Celková
délka komunikace u varianty „I“ je 6103 m, u varianty „II“ je 6057 m.
Charakter záměru: Předmětem záměru je úprava stávající nevyhovující komunikace
III/29810. Jedná se o úpravu zejména směrového, šířkového a výškového vedení. Zájmové
území leží jižně od Hradce Králové. Začátek stavby začíná před křižovatkou s místní
komunikací (ulice Sekaninova) v km 15,131 silnice III/29810 a končí na hranici kraje v km
9,400.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Město: Hradec Králové, katastrální území: Třebeš
Obec: Vysoká nad Labem, katastrální území: Vysoká nad Labem
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení výstavby: rok 2013
Předpokládaný termín ukončení výstavby: rok 2015
Oznamovatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové
Závěr:
Záměr „Silnice III/29810 Třebeš – hranice kraje“ naplňuje bod 9.1 v kategorii 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, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Silnice III/29810
Třebeš – hranice kraje“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví
a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, ze strany dotčených územních
samosprávných celků ani ze strany dotčených správních úřadů vzneseny zásadní námitky
proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.
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Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 20.05.2011, č.j. 7054/ZP/2011 – Po, ev.č. 55563/2011/KHK,
- Královéhradecký kraj, ze dne 17.05.2011, č.j. 7334/KH/2011, ev.č. 56452/2011/KHK,
- Magistrát města Hradec Králové, ze dne 19.05.2011, č.j. SZ MMHK/077949/2011/ŽP/Čer
MMHK/084525/2011,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 20.05.2011, č.j. S-KHSHK 12652/2011/3/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 10.05.2011,
č.j. ČIŽP/45/IPP/1106830.001/11/KDR.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové souhlasí
s oznámením záměru za předpokladu, že v projektové dokumentaci pro územní řízení bude
předložena aktualizovaná hluková studie založená na kalibračním měření hluku z dopravy
v denní i noční době na posuzovaném úseku v chráněném venkovním prostoru staveb
a ve vytipovaném chráněném vnitřním prostoru staveb po dohodě s Krajskou hygienickou
stanicí Královéhradeckého kraje.
Krajský úřad k vyjádření Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem
v Hradci Králové uvádí následující:
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové nepožaduje,
aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Podmínka uvedená ve vyjádření
č.j. S-KHSHK 12652/2011/3/HOK.HK/Hr, ze dne 20.05.2011, není směřována do procesu
posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
vod (dále jen „ČIŽP – ochrana vod“), ve svém vyjádření ze dne 10.05.2011
(ČIŽP/45/IPP/1106830.001/11/KDR) uvádí:
Cit.: „V průběhu stavebních prací je nutné zabezpečit ochranu povrchových a podzemních
vod. Pro etapu výstavby celého záměru požadujeme stavbu vybavit dostatečným množstvím
sanačních prostředků, všechny mechanismy pohybující se na stavbě udržovat v dobrém
technickém stavu a provádět jejich kontrolu zejména z hlediska možných úkapů provozních
kapalin.“
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana vod uvádí následující:
Zpracovatel oznámení záměru v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů mimo jiné doporučuje následující opatření:“Strojní
mechanismy a nákladní doprava, která bude při výstavbě záměru využívána, musí být
ve vyhovujícím technickém stavu. Před zahájením prací zajišťovat kontrolu strojních
mechanismů a nákladní dopravy zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. V případě
úniku závadných látek na nezpevněnou plochu přerušit únik látek, unikající kapalinu zachytit
a zneškodnit, kontaminovanou zeminu sejmout a odvést k likvidaci oprávněným osobám.
Udržovat dobrý stav stavební techniky, mechanismy odstavovat na zabezpečené ploše. Pohyb
nákladních vozidel a strojních zařízení provádět pouze po komunikacích a zpevněných
plochách k tomuto účelu určených. Pokud bude v době výstavby nakládáno se závadnými
látkami ve významnějším množství, vypracovat plán opatření pro případy havárie (havarijní
plán), který bude předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu.“
ČIŽP – ochrana vod nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Doporučení
a požadavky k uplatnění opatření navržených z hlediska ochrany vod nejsou směřovány
do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení.
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K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních
předpisů.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
přírody a krajiny (dále jen „ČIŽP – ochrana lesa“), ve svém vyjádření ze dne 10.05.2011
(ČIŽP/45/IPP/1106830.001/11/KDR) uvádí:
Cit.: „V dalším stupni projektové dokumentace ČIŽP – ochrana lesa požaduje doplnit
zhodnocení vlivů vybraných variant na dotčené pozemky, včetně jejich ochranných pásem“
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana lesa uvádí následující:
ČIŽP – ochrana lesa nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavek
není směřován do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících
správních řízení. K tomu bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních
právních předpisů.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ochrana
zemědělského půdního fondu (dále jen „KÚ – ochrana ZPF“), ve svém vyjádření ze dne
20.05.2011, č.j. 7054/ZP/2011 – Po, ev.č. 55563/2011/KHK, uvádí, že nesouhlasí
s předkládanou variantou II (zelená) a pro realizaci záměru doporučuje variantu I (červená).
Krajský úřad k vyjádření KÚ – ochrana ZPF uvádí následující:
Zpracovatel oznámení záměru v kapitole D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví
a na životní prostředí na str. 81 konstatuje, že z jednotlivých hodnocení je celkově lépe
hodnocena varianta I (červená). Podle zpracovatele oznámení tato varianta zasahuje méně
do stávajícího zemědělského půdního fondu a je šetrnější k přírodě a krajině. Na str. 89
zpracovatel oznámení uvádí, že na základě předložených variant a vyhodnocení jejich vlivů
na složky životního prostředí byla jako nejvhodnější k realizaci vybrána varianta I (červená).
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, ve svém
vyjádření ze dne 19.05.2011 (č.j. SZ MMHK/077949/2011/ŽP/Čer MMHK/084525/2011)
uvádí:
Cit.: „Investor (stavebník) zabezpečí přednostní využití odpadů, které při stavební činnosti
(demolici, terénních úpravách) vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné osobě
dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady
soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Doklady o využití, nebo předání odpadů
oprávněným osobám budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce.“
Krajský úřad k vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí,
odpadové hospodářství, uvádí následující:
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství,
nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavky nejsou směřovány
do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení.
K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních
předpisů.
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Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, vodní hospodářství, ve svém
vyjádření ze dne 19.05.2011 (č.j. SZ MMHK/077949/2011/ŽP/Čer MMHK/084525/2011)
uvádí, že nemá k realizaci záměru připomínky za předpokladu, že navrhovanou stavbou
nedojde ke zhoršení odtokových poměrů a vodních poměrů v dané lokalitě.
Krajský úřad k vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí,
vodní hospodářství, uvádí následující:
Vliv záměru na vodu je v oznámení hodnocen na str. 65-66. Z vyhodnocení vyplývá, že záměr
nebude mít významný vliv na režim povrchových a podzemních vod a nevyvolá změnu
odtokových poměrů. Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, vodní
hospodářství, nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona.
Požadavky nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale
do navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních
podle zvláštních právních předpisů.
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.
K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto
v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů.
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 „Silnice III/29810 Třebeš – hranice kraje“, 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 (pouze pro oznamovatele)
Rozdělovník: 7054/ZP/2011 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde
2) Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
3) Obec Vysoká nad Labem, 503 31 Vysoká nad Labem 22
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Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
4) Obecní úřad Vysoká nad Labem, 503 31 Vysoká nad Labem 22
5) MŽP ČR, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznamovatel:
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
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