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Sdělení o ukončení posuzování záměru „I/35 Jinolice – odstranění úrovňového 
přejezdu“ 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 č. 326/2017 Sb.“) 
 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
(dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona č. 326/2017 Sb., 
vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, v souladu 
s ust. § 23 odst. 2 zákona č. 326/2017 Sb., sděluje, že ukončil proces posuzování vlivů 
na životní prostředí pro záměr „I/35 Jinolice – odstranění úrovňového přejezdu“. Záměr 
je umístěn v obci Podůlší (k.ú. Podůlší) a v obci Jinolice (k.ú. Jinolice). 
 
Záměr „I/35 Jinolice – odstranění úrovňového přejezdu“ byl podroben zjišťovacímu řízení dle 
§ 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 EIA“), které krajský úřad ukončil dne 27.04.2010 odůvodněným 
písemným závěrem zjišťovacího řízení čj. 5608/ZP/2010-Šk s tím, že záměr bude posuzován 
podle zákona EIA. V závěru zjišťovacího řízení krajský úřad mimo jiné stanovil podrobnější 
požadavky na zpracování a předložení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
(dále jen „dokumentace“). Dokumentaci však oznamovatel krajskému úřadu dosud 
nepředložil. 
 
Dne 01.11.2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon EIA. Zákonem 
č. 326/2017 Sb. byl mimo jiné zrevidován a upraven proces posuzování vlivů na životní 
prostředí.  
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Vzhledem k výše uvedenému sdělujeme, že v souladu s článkem II bodem 5 přechodných 
ust. zákona č. 326/2017 Sb. závěr zjišťovacího řízení čj. 5608/ZP/2010-Šk ze dne 27.04.2010 

pozbyl platnosti a krajský úřad tímto ukončuje proces posuzování vlivů záměru „I/35 Jinolice – 
odstranění úrovňového přejezdu“ na životní prostředí.    
 
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Jinolice, obec Podůlší a Královéhradecký kraj, 
žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona č. 326/2017 Sb. o zveřejnění této informace 
na úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené 
územní samosprávné celky o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace 
příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu. 
 
Do sdělení o ukončení posuzování záměru lze také nahlédnout na internetových stránkách 
České informační agentury životního prostředí www.cenia.cz/eia, nebo na krajském úřadu, 
Pivovarské náměstí 1245 (Regiocentrum Nový pivovar), 500 03 Hradec Králové, 
č. dveří N1. 906, Ing. Marek Šnajdr, tel. 495 817 141. 
 
 
 
 
 
„otisk razítka“ 
  
 
   

                                                                                                                                                     
Dr. Ing. Richard Veselý 
vedoucí oddělení EIA, IPPC  
a technické ochrany životního prostředí 

 
 
Rozdělovník: KUKHK-37956/ZP/2017-MŠ    

 
Dotčené územní samosprávné celky:  
1) Královéhradecký kraj – zde  
2) Obec Jinolice, p. Železnice, 507 13 Jinolice 
3) Obec Podůlší, Podůlší, 507 13 p. Železnice 
 
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) Obecní úřad Jinolice, p. Železnice, 507 13 Jinolice 
4) Obecní úřad Podůlší, Podůlší, 507 13 p. Železnice 
5) Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín 
 
Oznamovatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 
 
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  

http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp

