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Závěr zjišťovacího řízení k záměru „I/35 Jinolice – odstranění úrovňového přejezdu“ 

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 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 „I/35 Jinolice – odstranění 

úrovňového přejezdu“ 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. obec Jinolice, obec Podůlší 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 ţádáme 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 moţném termínu. 

Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Jičín ţádáme neprodleně o zveřejnění zahájení 

zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je ţádáme 

o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední desce 

v nejkratším moţném 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. Poláčková, tel. 495 817 208.  
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Identifikační údaje:  

Název: 

I/35 Jinolice – odstranění úrovňového přejezdu 

Kapacita (rozsah) záměru:  

Záměrem je novostavba přeloţky silnice I/35 související s odstraněním úrovňového přejezdu 

na ţelezniční trati č. 041 Turnov – Jičín v obci Jinolice. Přeloţka je navrţena v kategorii 

S 11,5/70 o celkové délce 1,8 km. Řešení 

kříţení trati ČD je navrţeno podjezdem pod 

touto tratí. Ţelezniční most nad přeloţkou je 

navrţen v km 0,913, délka mostu bude 60 m 

a šířka 10 m. 

 

Charakter záměru:  

Realizací záměru dojde k trvalému 

i dočasnému záboru zemědělského půdního 

fondu. Stávající silnice I/35 i řešený záměr 

přeloţky této silnice se dotýkají prvku 

územního systému ekologické stability, 

nadregionálního biokoridoru. V jiţní části 

zájmového území se kříţí s přeloţkou silnice 

potok Javorka. Pod stávající silnicí I/35, cca 

50 m za napojením přeloţky, teče říčka 

Veselka. Jako doprovodné objekty jsou 

předmětem záměru: přeloţka dráţních kabelů 

a NN, přeloţky sdělovacích kabelů, přeloţka 

vodovodu, příprava a rekultivace území a zařízení staveniště. 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Obce: Jinolice, Podůlší 

Katastrální území: Jinolice, Podůlší 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Zahájení stavby: 2015 

Dokončení stavby: 2016 

Oznamovatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec 

Závěr: 

Záměr „I/35 Jinolice – odstranění úrovňového přejezdu“ naplňuje bod 9.1 v kategorii II 

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

cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona. 

Na základě zjišťovacího řízení dospěl krajský úřad k závěru, ţe záměr „I/35 Jinolice – 

odstranění úrovňového přejezdu“ má významný vliv na ţivotní prostředí a veřejné zdraví 

a bude posuzován podle zákona. 
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Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na  

oblast ochrany veřejného zdraví. 

V dokumentaci je třeba zpracovat zejména:  

 hlukovou studii, která vyhodnotí hlukovou situaci u přesně definované nejbliţší obytné 

zástavby v daném úseku přeloţky pozemní komunikace I/35 před a po realizaci 

záměru v denní i noční době, 

 dle potřeby navrhnout protihluková opatření, 

 upřesnit výčet obcí, které budou zatíţeny hlukem z dopravy ve fázi výstavby, včetně 

zhodnocení. 

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 úřadů (Krajská hygienická 

stanice Královéhradeckého kraje) vzneseny zásadní námitky proti předloţenému oznámení 

a realizaci vlastního záměru a také poţadavky na další posuzování záměru podle zákona. 

S přihlédnutím k námitkám a poţadavkům dotčených správních úřadů byly příslušným 

úřadem specifikovány výše uvedené oblasti. 

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili: 

 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje dne 14.04.2010, 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství 

dne 19.04.2010, 

 Královéhradecký kraj dne 14.04.2010, 

 Obvodní báňský úřad v Trutnově dne 22.04.2010. 

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

poţaduje příslušný úřad předloţit dokumentaci v počtu 12 výtisků a 1x v elektronické podobě 

(včetně všech příloh). 

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 obdrţených vyjádření (pro oznamovatele) 

 

Rozdělovník (5608/ZP/2010-Šk):  

Dotčené územní samosprávné celky:  

1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana - zde 

2) Obec Jinolice, p. Ţeleznice, 507 13 Jinolice 

3) Obec Podůlší, Podůlší, 507 13 p. Ţeleznice 

Dotčené správní úřady: 

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

Revoluční 1076, 506 15 Jičín 

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

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

4) Obecní úřad Jinolice, p. Ţeleznice, 507 13 Jinolice 

5) Obecní úřad Podůlší, Podůlší, 507 13 p. Ţeleznice 

6) Městský úřad Jičín, Ţiţkovo náměstí 18, 506 01  Jičín 

Oznamovatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 

Na vědomí: 

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

2) MŢP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

3) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03  Hradec Králové 

4) České dráhy, a.s., Nábřeţí Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 

5) Český báňský úřad, Horská 5, P. O. Box 67, 541 01  Trutnov 

6) Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace, Dláţděná 1003/7, 110 00 Praha 1 


