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Odbor | oddělení  Vyřizuje | linka | e-mail 

   Odbor ţivotního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek / 188 

   Oddělení EIA a IPPC dcernosek@kr-kralovehradecky.cz

 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí 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“) – předání 

závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „II/284 a II/501 Lázně Bělohrad – 

přeložka“ 

 

 

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

„krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na ţivotní prostředí, 

Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, ţe záměr „II/284 a II/501 Lázně Bělohrad 

– přeloţka“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě písemných 

vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územ. samosprávných celků a veřejnosti byl 

vydán závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme. 

 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Lázně Bělohrad a Královéhradecký kraj, 

ţádáme 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. Městský úřad Jičín, ţádáme neprodleně o zveřejnění závěru 

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. 

 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České 

informační agentury ţivotního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp), dále 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) 

nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra Nový pivovar), 

č. dveří N1.906, p. Černošek, tel. 495 817 188. 
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr  

 

„II/284 a II/501 Lázně Bělohrad – přeložka“ 
 

          ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

podle § 7 zákona 

 

 

Identifikační údaje:  

 

Název: II/284 a II/501 Lázně Bělohrad – přeloţka 

 

Kapacita (rozsah) záměru:  

Záměrem je obchvat města Lázní Bělohrad v severovýchodním a severozápadním kvadrantu 

města. 

Přeloţka II/284: 

Délka komunikace cca 1 917 m 

Šířka komunikace dvoupruhová obousměrná 2 x 3,0 m  

(celková šíře 7,0 m mezi obrubami) 

Návrhová kategorie  v extravilánu M 8/60, v intravilánu MO 8/50 

Přeloţka II/501: 

Délka komunikace 1 183 m 

Šířka komunikace dvoupruhová obousměrná 2 x 3,0 m  

(celková šíře 7,0 m mezi obrubami) 

Návrhová kategorie  M 8/60 

V úseku přeloţky II/284, která vede zastavěnou částí města, jsou navrţeny oboustranné 

chodníky (šířka 2 m). Na konci trasy přeloţky II/501 je navrţen nový chodník podél rybníku 

a zahrad, další chodníky jsou navrţeny v prostorách okruţních křiţovatek. 

Součástí stavby je nový most přes potok Javorka, nový ţelezniční most v místě kříţení se 

stávající jednokolejnou tratí ČD 040, výstavba křiţovatek na trase přeloţky, nezbytné úpravy 

technických zařízení a inţenýrských sítí dotčených stavbou. 

Přeloţka bude odvodněna podle konfigurace terénu navrţenou povrchovou kanalizací „P1“ aţ 

„P5“ DN 300 mm přes odlučovače ropných látek. 

 

Charakter záměru:  

Záměrem je novostavba přeloţky silnice II/284 a II/501 – obchvat města Lázní Bělohrad. 

Při návrhu komunikace byly zohledněny urbanistické zásady řešení uvedeného typu staveb. 

Přeloţka silnice II/501 je koordinována s přeloţkou silnice II/284. Realizace se předpokládá 

v jedné etapě. Trasa komunikace je navrţena i s ohledem na tvar terénu, z části je vedena po 

terénu a z části v zářezu (v místě kříţení s tratí ČD) z důvodu minimálního zásahu do vzhledu 

krajiny. Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno okruţními (jednopruhovými) 

a stykovými křiţovatkami, v rámci stavby je navrţen nový ţelezniční most v místě kříţení se 

stávající jednokolejnou tratí ČD. Mimoúrovňové křiţovatky a tunely nejsou navrţeny. 

Jiné záměry, se kterými by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, nejsou podle dostupných informací 

v současné době v lokalitě připravovány. 

 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Město: Lázně Bělohrad 

Katastrální území: Lázně Bělohrad, Nová Prostřední Ves, Brtev  
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Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Provádění výstavby: 2010-2012   

 

Oznamovatel: Správa a údrţba silnic Královéhradeckého kraje a.s. 

 

 

Závěr: 

Záměr „II/284 a II/501 Lázně Bělohrad – přeložka“ naplňuje dikci bodu 9.1, kategorie II, 

přílohy č. 1 zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehoţ 

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 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, k závěru, ţe záměr „II/284 a II/501 

Lázně Bělohrad – přeložka“ 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 přírody a krajiny.  

 

Dokumentaci je třeba doplnit o: 

 

 variantní zpracování úseků přeloţky kříţících se s vodními toky, 

 komplexní celoroční biologický průzkum zájmového území, 

 monitoring migračních tras obojţivelníků. 

 

Dále je třeba se v dokumentaci vypořádat se všemi poţadavky na doplnění, připomínkami 

a podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních (viz příloha). 

 

Odůvodnění:  
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčeného správního orgánu (Česká inspekce 

ţivotního prostředí) vzneseny zásadní námitky proti předloţenému oznámení a realizaci 

vlastního záměru a také poţadavky na další posuzování záměru podle zákona. S přihlédnutím 

k těmto námitkám a poţadavkům byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené 

oblasti. 

 

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili: 

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství,  

   ze dne 28.01.2010, 

- Královéhradecký kraj, ze dne 28.01.2010, 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,    

  ze dne 04.02.2010, 

- Česká inspekce ţivotního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 08.02.2010. 

 

 

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků 

poţaduje příslušný úřad předloţit dokumentaci v počtu 11 výtisků a jednou v elektronické 

podobě. 

 

 



4 

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 

 

 

 

Příloha: kopie obdrţených vyjádření (pro oznamovatele) 

 

Rozdělovník k čj.: 926/ZP/2010 - Čr 

 

Dotčené územní samosprávné celky:  

1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde  

2) Město Lázně Bělohrad, Náměstí K.V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad 

 

Dotčené správní úřady:  

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

     Bolzanova 36, 506 15 Jičín          

2) ČIŢP 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, Ţiţkovo náměstí 18, 506 01 Jičín 

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

    128 01 Praha 2 

 

Oznamovatel: 

Správa a údrţba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  

 

Na vědomí: 

MŢP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

 


