
         

    Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

 

 

 V Hradci Králové, dne 16.09.2015 

  

 

 

Zápis 
 

z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení § 17 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) a podle ustanovení § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti 

a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 

(dále jen „vyhláška“), záměru 

 

 

 

„Přeložka silnice I/11 Hradec Králové – Blešno - Nepasice“, 
 

konaného dne 10.09.2015, 

 

v zasedací místnost č. 9-P1.906 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

od 15:00 hodin do 15:25 hodin 

 

 

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním  
 

Oznámení záměru 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

(dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 22.05.2013 oznámení záměru „Přeložka silnice I/11 

Hradec Králové – Blešno - Nepasice“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona. Dopis o rozeslání 

oznámení záměru krajský úřad rozeslal dne 28.05.2013 dotčeným územním samosprávným 

celkům a dotčeným správním úřadům. Oznámení záměru bylo zveřejněno podle § 16 zákona. 

Na úřední desce Královéhradeckého kraje byla informace o oznámení záměru zveřejněna dne 

28.05.2013. 

 

Zjišťovací řízení 

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů, dotčených 

územních samosprávných celků, dotčené veřejnosti a veřejnosti vzneseny zásadní námitky 

proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru a také požadavky na další 

posuzování záměru podle zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad 

uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu 
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ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, 

k závěru, že záměr „Přeložka silnice I/11 Hradec Králové – Blešno - Nepasice“  bude 

posuzován podle zákona. V závěru zjišťovacího řízení, který vydal krajský úřad 

dne 24.06.2013, č.j.: 9358/ZP/2013-Čr, je uvedeno, že je nutné zpracovat dokumentaci vlivů 

záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 zákona zejména 

s důrazem na variantní řešení záměru, oblast ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, 

ochrany vod a veřejného zdraví. 

 

Dokumentace 

Dokumentaci v rozsahu přílohy č. 4 zákona zpracoval Ing. Zbyněk Vyhlas, autorizovaná 

osoba ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona. Dokumentace byla předložena 

krajskému úřadu dne 20.03.2015. Dne 01.04.2015 byla dokumentace rozeslána dotčeným 

územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.  

Dne 14.04.2015 byl krajským úřadem pověřen ke zpracování posudku na dokumentaci 

o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“) RNDr. Vladimír Ludvík, 

který je držitelem autorizace ve smyslu zákona. 

 

Posudek 

Dne 27.07.2015 obdržel příslušný úřad posudek, který zpracoval RNDr. Vladimír Ludvík, 

autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona. Dne 10.08.2015 byl 

posudek rozeslán dotčeným subjektům ke zveřejnění a vyjádření. 

 

 

2. Místo a čas veřejného projednání 
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo 

dne 10.09.2015 v zasedací místnost č. 9-P1.906 v budově Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, od 15:00 hodin 

do 15:25 hodin. 

 

 

3. Řízení veřejného projednání 
Veřejné projednání řídil, jako pověřená osoba (podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 457/2001 Sb., 

o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů 

na životní prostředí) Dr. Ing. Richard Veselý, vedoucí oddělení EIA, IPPC a technické 

ochrany životního prostředí, krajského úřadu. 

 

 

4. Předmět veřejného projednání 
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, posudek a vyjádření dotčených 

správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti k záměru „Přeložka 

silnice I/11 Hradec Králové – Blešno - Nepasice“, které krajský úřad obdržel podle § 8 

zákona. 

 

 

5. Účastníci veřejného projednání 
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany: 

 za oznamovatele: Ing. Kateřina Ambrožová, Ing. Marta Černá, Ing. Lucie Novotná, 

  

 za zpracovatele dokumentace: zpracovatel dokumentace se veřejného projednání 

nezúčastnil,  



 3 

 

 za zpracovatele posudku: RNDr. Vladimír Ludvík, 

  

 za dotčené územní samosprávné celky: Petra Ulrichová (Statutární město Hradec 

Králové, odbor strategického plánování a projektového řízení, oddělení rozvoje 

města), 

 

 za dotčené správní úřady: Ing. Kateřina Hrušková (Krajská hygienická stanice 

Královéhradeckého kraje), Ing. Martina Rambousková (Magistrát města Hradec 

Králové, odbor hlavního architekta), Ing. Ladislava Šťovíčková (Městský úřad 

Třebechovice pod Orebem), 

 

 za krajský úřad příslušný k zajištění posuzování záměru: Dr. Ing. Richard Veselý, 

Ing. David Černošek, Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný. 

 

Veřejnost a dotčená veřejnost se veřejného projednání nezúčastnila. 

 

 

6. Program veřejného projednání 
1. Úvod 

2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran 

3. Diskuse 

4. Závěr 

 

 

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 
 

1. Veřejné projednání zahájil Dr. Ing. Richard Veselý (krajský úřad): 
V úvodu seznámil přítomné s programem veřejného projednání, představil zástupce 

jednotlivých stran, přiblížil cíl a smysl procesu posuzování vlivů na životní prostředí.  

Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání 

rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů. Proces posuzování vlivů 

na životní prostředí je veřejný. 

Upozornil přítomné, že z veřejného projednání je pořizován zvukový záznam, který bude 

sloužit jako podklad pro zpracování zápisu z veřejného projednání. 

 

 

2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran: 
V druhé části veřejného projednání vystoupili zástupci jednotlivých stran: 

 

Oznamovatel záměru: Ing. Kateřina Ambrožová: představila a vysvětlila, proč by mělo být 

přistoupeno k realizaci záměru, dále zastoupila nepřítomného zpracovatele dokumentace 

a stručně shrnula nejvýznamnější vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 

Zpracovatel posudku: RNDr. Vladimír Ludvík seznámil přítomné s obsahem a závěry 

posudku, s obsahem návrhu závazného stanoviska. Jako nejvýhodnější v celé délce záměru 

z hlediska vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví určil tyrkysovou variantu 

záměru. 
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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje: Ing. Kateřina Hrušková uvedla, že 

stanovisko Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje k dokumentaci bylo 

souhlasné. Záměrem dojde ke snížení procenta obyvatel obtěžovaných hlukem. V dalších 

stupních přípravy záměru požadují dopracování protihlukových opatření a následně měření 

hlukové zátěže při zkušebním provozu. 

 

Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta: Ing. Martina Rambousková 

konstatovala, že se záměrem je počítáno do pořízení územního plánu města.   

 

Statutární město Hradec Králové, odbor strategického plánování a projektového řízení, 

oddělení rozvoje města: Petra Ulrichová uvedla, že město uplatnilo své připomínky v rámci 

procesu posuzování vlivů na životní prostředí. K záměru nemá další připomínky. 

 

Městský úřad Třebechovice pod Orebem: Ing. Ladislava Šťovíčková neměla k záměru 

připomínky, konstatovala, že v k.ú. Nepasice dojde ke zlepšení stavu životního prostředí. 

 

 

3. Diskuse 
Veřejnost a dotčená veřejnost se veřejného projednání nezúčastnila.  

          

 

4. Na závěr veřejného projednání  
Dr. Ing. Richard Veselý seznámil přítomné s dalšími kroky procesu posuzování vlivů 

na životní prostředí, které budou následovat bezprostředně po skončení veřejného projednání 

podle zákona. Konstatoval, že vlivy záměru byly projednány ze všech podstatných hledisek. 

Zápis z tohoto veřejného projednání bude zaslán dotčeným správním úřadům a územním 

samosprávným celkům a zveřejněn na internetu. 

Vlastní podmínky budou koncipovány v závazném stanovisku krajského úřadu k posouzení 

vlivů provedení záměru „Přeložka silnice I/11 Hradec Králové – Blešno - Nepasice“ 

na životní prostředí, které bude vydáno na základě dokumentace, posudku, veřejného 

projednání a vyjádření k nim uplatněných ve smyslu § 9a odst. 1 až 3 zákona. 

Závěrem Dr. Ing. Richard Veselý, jako pověřená osoba, konstatoval, že byla naplněna 

všechna zákonná ustanovení pro veřejné projednání posudku a současně dokumentace 

k záměru „Přeložka silnice I/11 Hradec Králové – Blešno - Nepasice“ podle zákona a § 4 

vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek 

souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Zpracoval: Dr. Ing. Richard Veselý 
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Rozdělovník: 20181/ZP/2015-Čr  

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

    Králové – zde  

2) Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

3) Obec Divec, Divec 41, 500 03 Hradec Králové  

4) Obec Blešno, Blešno 73, 503 46 Třebechovice pod Orebem 

5) Město Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třebechovice  

    pod Orebem 

 

Dotčené správní úřady: 

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec  

    Králové 

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

3) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

4) Obecní úřad Divec, Divec 41, 500 03 Hradec Králové  

5) Obecní úřad Blešno, Blešno 73, 503 46 Třebechovice pod Orebem  

6) Městský úřad Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třebechovice  

    pod Orebem  

7) MŽP ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

 

Oznamovatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4  

 

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 

3) RNDr. Vladimír Ludvík, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 

 

 


