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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice“
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: Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice
Kapacita (rozsah) záměru: Navržené trasy prodloužení silnice I/36 navazují na
připravovanou přeložku silnice I/35, stavbu „I/35 Holice – obchvat“ a přes obec Borohrádek
spojují tuto silnici se silnicí I/11 (Týniště nad Orlicí – Častolovice) v Česticích u Častolovic.
Obchvat města Holice v Čechách není předmětem tohoto řešení. Varianty procházejí převážně
rovinatým, v dílčích úsecích mírně zvlněným terénem.
Varianta A začíná ve stykové křižovatce vybudované v prostoru jihovýchodně od města
Holice v Čechách, pokračuje jižně od bývalého skladu Mototechny a CHLÚ cihlářské hlíny,
prochází mezi obcemi Veliny a Staré Holice, dále severozápadně kolem města Borohrádek
a u obce Čestice u Častolovic se napojuje na silnici I/11. Celková délka varianty A je 14,630
km. Z toho jsou v délce 5,800 km využívány stávající silnice III/3183, III/3055 a II/318.
Varianta B začíná shodně jako varianta A. Prochází jižně kolem vrchu Na Březině a Starých
Holic, obchází severozápadně město Borohrádek (ve větší vzdálenosti než var. A) a za
Borohrádkem pokračuje v trase shodné s var. A do obce Čestice u Častolovic. Celková délka
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varianty B je 14,576 km. Z toho jsou v délce 5,286 km využívány stávající silnice III/3183,
III/3055 a II/318.
Varianta C navazuje přímo na konec stavby „I/35 Holice – obchvat“, vede krátce po trase
silnice III/3182 mezi Ostřetínem a Starými Holicemi, dále prochází přes CHLÚ cihlářské
dílny i stávající dobývací prostor a napojuje se do trasy varianty A, v jejíž trase pokračuje až
do konce úseku v napojení na silnici I/11 v Česticích u Častolovic. Celková délka varianty A
je 14,453 km. Z toho jsou v délce 6,560 km využívány stávající silnice I/35, III/3182, III/3055
a II/318.
Stavba bude zahrnovat také přeložky inženýrských sítí v dotčeném území a napojení
stávajícího místního dopravního systému území. Komunikace je navržena jako silnice
kategorie S 9,5/80. Obě varianty v oblasti CHLÚ cihlářských hlín vyžadují stavbu zářezu
hlubokého cca13 m a při křížení s tratí č. 016 vzniknou násypy do výšky 8 m. Na trasách
všech variant jsou navrženy mostní objekty přes Tichou Orlici, ostatní vodoteče v území
a přes železniční tratě č. 016 a č. 026.
Charakter záměru: Jedná se o novou, liniovou stavbu dopravního charakteru.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký, Pardubický
Město Holice, obec Ostřetín, obec Poběžovice u Holic, město Borohrádek, obec Žďár nad
Orlicí, obec Zdelov, obec Čestice
Katastrální území: Holice v Čechách, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Borohrádek, Žďár nad
Orlicí, Zdelov, Čestice u Častolovic
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zprovoznění záměru se předpokládá nejdříve v roce 2020
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závěr:
Záměr „Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice“ 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 „Silnice I/36
v úseku Holice - Čestice“ 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 veřejného zdraví, ochrany ovzduší a ochrany přírody a krajiny.
Dokumentaci je třeba doplnit o:
vyhodnocení stávající hlukové situace v lokalitě a hlukové situace po realizaci záměru,
popř. návrh protihlukových opatření; pro zpracování hlukové studie vycházet
z aktuálního sčítání dopravy,
bilanci plošných a liniových zdrojů znečišťování ovzduší,
rozptylovou studii,
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stanovení opatření ke snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na
zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů,
posouzení vlivu jednotlivých variant stavby na lesní ekosystémy v blízkosti výstavby,
zejména na stabilitu lesa po vykácení nových průseků pro liniovou stavbu,
migrační studii a vhodná technická zabezpečení pro zabránění střetu zvěře s jedoucími
vozidly,
komplexní celoroční biologický průzkum v dotčených lokalitách.
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, dotčených
územních samosprávných celků 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 11.09.2009,
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 17.09.2009,
- Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu, ze dne 07.09.2009,
- Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ze dne 08.09.2009,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, ze dne 18.09.2009,
- Městský úřad Borohrádek, ze dne 21.09.2009,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 21.09.2009,
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, ze dne 21.09.2009,
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí,
ze dne 22.09.2009,
- Město Holice, ze dne 18.09.2009,
- Zemědělská společnost Ostřetín, a.s., ze dne 10.09.2009,
- Pan Milan Shejbal, ze dne 14.09.2009,
- Myslivecké sdružení „Orlice“ Borohrádek o.s., ze dne 22.09.2009.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků
požaduje příslušný úřad předložit dokumentaci v počtu 27 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.: 16275/ZP/2009 - Ze
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde, odbor kancelář hejtmana
2) Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
3) Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách
4) Obec Ostřetín, Ostřetín 92, 534 01 Holice v Čechách
5) Obec Poběžovice u Holic, Poběžovice u Holic 18, 534 01 Holice v Čechách
6) Město Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek
7) Obec Žďár nad Orlicí, Žďár nad Orlicí 133, 517 23 Žďár nad Orlicí
8) Obec Zdelov, Zdelov 44, 517 21 Týniště nad Orlicí
9) Obec Čestice, Čestice 94, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Panská 1493, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou
2) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Klášterní 54, 530 02 Pardubice
3) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
4) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 51741 Kostelec nad Orlicí
5) Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 Týniště nad Orlicí
6) Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách
7) Obecní úřad Ostřetín, Ostřetín 92, 534 01 Holice v Čechách
8) Obecní úřad Poběžovice u Holic, Poběžovice u Holic 18, 534 01 Holice v Čechách
9) Městský úřad Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek
10) Obecní úřad Žďár nad Orlicí, Žďár nad Orlicí 133, 517 23 Žďár nad Orlicí
11) Obecní úřad Zdelov, Zdelov 44, 517 21 Týniště nad Orlicí
12) Obecní úřad Čestice, Čestice 94, 517 41 Kostelec nad Orlicí
13) MŽP ČR, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha
14) MŽP ČR, odbor ochrany horninového a půdního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha
15) Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
16) Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Oznamovatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Muzeum vých. Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
4) Myslivecké sdružení „Orlice“ Borohrádek o.s., 517 24 Borohrádek
5) Pan Milan Shejbal, Ostřetín 126, 534 01 Holice
6) Zemědělská společnost Ostřetín, a.s., Ostřetín 273, 534 01 Holice
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