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   Odbor ţivotního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek /188 

   Oddělení EIA a IPPC dcernosek@kr-kralovehradecky.cz

 

 

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 „Silnice I/33 – obchvat Náchoda, MUK na silnici I/33 – 

Vysokov u Náchoda, přeložka silnice I/14 (Silnice I/33 – obchvat Náchoda, silnice I/14)“ 

zařazeného v kategorii II, bod 9.1 přílohy č. 1 zákona, u něhož byla podána žádost 

o prodloužení platnosti stanoviska  

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství (dále jen 

„krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu 

v oblasti posuzování vlivů na ţivotní prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení podle 

přílohy č. 4 k zákonu, záměru „Silnice I/33 – obchvat Náchoda, MUK na silnici I/33 – 

Vysokov u Náchoda, přeloţka silnice I/14 (Silnice I/33 – obchvat Náchoda, silnice I/14)“ 

podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, ţe tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení 

podle § 7 zákona, neboť oznamovatel podal ţádost o prodlouţení platnosti stanoviska 

k posouzení vlivů provedení záměru na ţivotní prostředí vydaného krajským úřadem dne 

11.12.2006 (čj. 22431/ZP/2006-Čr). 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obce Dolní Radechová, Vysokov, Kramolna, 

Provodov – Šonov, Náchod, Nové Město nad Metují a Královéhradecký kraj, ţádáme ve 

smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde 

je moţné do oznámení nahlíţet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném 

území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně 

s upozorněním, ţe kaţdý můţe 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 ţivotní 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. 

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. 

Žádáme, aby ve vyjádřeních byly formulovány připomínky a požadavky respektující 

účel zjišťovacího řízení, kterým je vyhodnocení případných změn realizace záměru, 

podmínek v dotčeném území, nových znalostí souvisejících s věcným obsahem oznámení 

a vývoje nových technologií využitelných v záměru.  
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Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, ţe kaţdý má 

moţnost 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 ţivotního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp). Informace o zahájení 

zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (http://www.kr-

kralovehradecky.cz) ve sloţce Ţivotní prostředí a zemědělství – Aktuální informace 

z ţivotního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na ţivotní 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 moţnost nahlíţet 

do oznámení lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.906, 

p. Černošek, tel. 495 817 188. 

 

 

 

 

        

 

     

                                                                                                    Dr. Ing. Richard Veselý 

                                                                 vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

Příloha: kopie oznámení (oznámení záměru v elektronické podobě), stručné netechnické 

shrnutí 

 

 

Rozdělovník k čj.: 19416/ZP/2009 – Čr 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde (bez oznámení) 

2) Obec Dolní Radechová, 549 11 Dolní Radechová čp. 117 (oznámení záměru 

v elektronické podobě) 

3) Obec Vysokov, 549 12 Vysokov čp. 142 (oznámení záměru v elektronické podobě) 

4) Obec Kramolna, Kramolna čp. 172, 547 01 Náchod (oznámení záměru v elektronické 

podobě) 

5) Obec Provodov – Šonov, 549 08 Provodov – Šonov čp. 134 (oznámení záměru 

v elektronické podobě) 

6) Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod 

7) Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

 

Dotčené správní úřady:  

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, 

Českoskalická 254, 547 01 Náchod 

2) Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, 

128 01 Praha 2 

3) Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 

4) ČIŢP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

5) Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují 



3 

6) Obecní úřad Dolní Radechová, 549 11 Dolní Radechová č.p. 117  

7) Obecní úřad Vysokov, 549 12 Vysokov čp. 142  

8) Obecní úřad Kramolna, Kramolna čp. 172, 547 01 Náchod  

9) Obecní úřad Provodov – Šonov, 549 08 Provodov – Šonov čp.134  

10) Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod 

11) Městský úřad Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

12) MŢP ČR, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

13) MŢP ČR, odbor ochrany horninového a půdního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

 

Oznamovatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (bez oznámení) 

  

Na vědomí: 

1)  MŢP ČR, odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

2) MŢP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (oznámení záměru 

v elektronické podobě) 

3) Regionální muzeum Náchod, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod (oznámení záměru 

v elektronické podobě)       

4) Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec 

    Králové (bez oznámení) 

 

 


