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Závazné stanovisko 

 

 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

(dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy 

dle ust. § 22 písm. a) 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“), vydává podle ust. § 9a odst. 1 zákona 

EIA, v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004  Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), oznamovateli záměru – společnosti Ředitelství silnic 

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

 

 

toto: 

 

souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Přeložka silnice I/11 

Hradec Králové – Blešno - Nepasice“ na životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko“) 

ve variantě tyrkysové. 

 

Podmínky závazného stanoviska  

 

k záměru  

 

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

 

ve variantě tyrkysové 
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1) Zpracovat detailní akustickou studii a prověřit možnost návrhu protihlukových 

opatření pro splnění hladin hluku v úrovni limitu 55 dB (den), 45 dB (noc). 

 

2) Technické řešení mostu v km 3,341 musí umožnit migraci vysoké zvěře na levém 

břehu Labe.  

 

3) Zářez do svahu vrchu Dehetník (cca kolem km 10,250) bude proveden přírodě 

blízkým způsobem - resp. bude zde ponechán rostlý narušený terén, aby se zde mohly 

uchytit stejné druhy jako na cenném xerotermním zářezu u železniční trati. Zářez bude 

ponechán bez výsadeb stromů a bez opevnění. 

 

 

 

 

Odůvodnění 

 
 

Krajský úřad obdržel dne 22.05.2013 oznámení záměru „Přeložka silnice I/11 Hradec Králové 

– Blešno - Nepasice“ podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále jen „oznámení EIA“). Dopis 

o rozeslání oznámení EIA krajský úřad rozeslal dne 28.05.2013 dotčeným územním 

samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a dalším subjektům. Oznámení EIA bylo 

zveřejněno podle § 16 zákona EIA. Na úřední desce Královéhradeckého kraje byla informace 

o oznámení EIA zveřejněna dne 28.05.2013. 

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

územních samosprávných celků, dotčené veřejnosti a veřejnosti vzneseny zásadní námitky 

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

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

zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán 

ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, 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 EIA. 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  dle přílohy č. 4 zákona EIA (dále jen 

„dokumentace EIA“) zejména s důrazem na variantní řešení záměru, oblast ochrany přírody 

a krajiny, ochrany ovzduší, ochrany vod a veřejného zdraví. 

Dokumentace EIA byla předložena krajskému úřadu dne 20.03.2015. Dokumentaci EIA 

zpracoval Ing. Zbyněk Vyhlas, osoba s autorizací podle zákona EIA (čj. osvědčení 

13943/1638/OPVŽP/94, autorizace prodloužena rozhodnutím 32852/ENV/11). 

Dne 01.04.2015 byla dokumentace EIA rozeslána dotčeným územním samosprávným 

celkům, dotčeným správním úřadům a dalším subjektům ke zveřejnění a vyjádření.  

Dne 14.04.2015 byl krajským úřadem pověřen ke zpracování posudku podle přílohy č. 5 

zákona EIA (dále jen „posudek EIA“) RNDr. Vladimír Ludvík, který je držitelem autorizace 

ve smyslu zákona EIA. 

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

autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace EIA a posudku EIA (č. osvědčení 

5278/850/OPV/93, č. autorizace 2081/ENV/11). Dne 10.08.2015 byl posudek EIA rozeslán 

dotčeným subjektům ke zveřejnění a vyjádření. 

Veřejné projednání posudku EIA a současně dokumentace EIA ve smyslu § 17 zákona EIA 

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 a proběhlo v souladu s ustanovením § 17 zákona EIA a § 4 vyhlášky 



    
 

 3 

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

s posuzováním vlivů na životní prostředí. Zápis z veřejného projednání byl pořízen dne 

16.09.2015 a zaslán dotčeným subjektům a zveřejněn na internetu. 

 

 

Údaje o záměru 

 

Název záměru:  
Přeložka silnice I/11 Hradec Králové – Blešno - Nepasice 

 

Předmět záměru: 

Jedná se o novou, liniovou stavbu dopravního charakteru.  

Záměrem je výstavba silnice kategorie S 11,5/80, která bude přeložkou silnice I/11 severně 

a severovýchodně od Hradce Králové v úseku od okružní křižovatky silnic I/35, I/11 a I/33 

v Plotištích nad Labem po napojení na stávající I/11 mezi Nepasicemi a Třebechovicemi 

pod Orebem. Posuzovány byly celkem čtyři varianty: varianta modrá, varianta červená, 

varianta zelená, varianta tyrkysová. Z hlediska vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 

zdraví byla jako varianta s nejmenšími negativními vlivy vyhodnocena varianta tyrkysová. 

V daném území, ani v širším okolí Hradce Králové, nedojde vlivem výstavby ani provozu 

ke kumulaci s jinými významnými dopravními nebo jinými stavbami.  

Z významných staveb v okolí Hradce Králové lze jmenovitě vyloučit časový souběh 

s výstavbou dálnice D11 nebo silnice R35, které jsou nyní v pokročilejším stupni projektové 

a investiční přípravy a jejich výstavba je z hlediska dopravních priorit státu významnější. 

Zároveň tyto komunikace přenášejí zcela jinou dopravu co do jejich zdrojů a cílů oproti 

posuzované přeložce silnice I/11. V dopravním modelu použitém pro související výpočty 

se ve výhledovém roce počítá s fungování zmíněných staveb. 

Varianta tyrkysová je definována takto: 

Varianta tyrkysová začíná stejně jako ostatní posuzované varianty na kruhové křižovatce 

v Plotištích nad Labem (I/11, I/35, I/33), pokračuje severním směrem, kde mostním objektem 

překračuje železniční trať č. 041 Hradec Králové - Jičín - Turnov (km 0,256), potom 

pokračuje v souběhu s I/33 k nově navržené okružní křižovatce u ČKD (km 0,780), z níž bude 

připojen areál ČKD, ulice Kotrčova a rozvojové plochy vymezené přeložkou I/11, ulicí 

Koutníkova, Kotrčova a zástavbou místní části Plotiště. Navržená trasa dále vede v souběhu 

se stávající silnicí I/33, a tak prochází lokální biokoridor vodoteč Melounka a mostním 

objektem překonává vodoteč Melounka (km 1,335). Následuje okružní křižovatka (km 1,745) 

s napojením na silnici I/33. Tato okružní křižovatka není u ostatních variant navržena. Dále 

se trasa stáčí k východu, kříží silnici III/29913 (km 2,692) a mostním objektem překračuje 

lokální biokoridor Labský náhon (km 2,956 - 3,005) a železniční trať č. 031 Pardubice - 

Hradec Králové - Jaroměř. V km 3,341 překračuje trasa mostním objektem řeku Labe 

a regionální biokoridor Správčice K 73. Lokální biocentrum Budín - Labe (niva Labe, staré 

písníky a stará ramena Labe) překonává tyrkysová varianta severněji a v menším rozsahu než 

zbylé varianty. Po průchodu lokálním biocentrem - Labe kříží trasa komunikaci III/29912 (km 

4,367) a směřuje jižně podél areálu letiště Hradec Králové. Zde je v km 4,725 navržena 

okružní křižovatka „Letiště". Trasa se dále stáčí lehce jihovýchodním směrem a pokračuje 

mezi místní částí Pouchov a Piletice. V km 6,074 dochází ke křížení s Piletickou ulicí 

(provizorní křižovatka s Piletickou ulicí do doby realizace přeložky III/2997), v km 6,234 

překonává navržená trasa mostním objektem Piletický potok a lokální biokoridor probíhající 

v trase potoka. Následuje křižovatka se zamýšleným obchvatem Pouchova, přeložka silnice 

III/2997 (km 6,313), most přes potok a lokální koridor Za skladištní oblastí (km 6,758) 

a zamýšlená přeložka komunikace II/308 (km 8,375). Trasa pokračuje mezi obcemi Slatina 

a místní částí Slezské Předměstí a oproti ostatním variantám pokračuje severněji, tj. ve větší 
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vzdálenosti od EVL Orlice a Labe a od železniční trati, následně zasahuje do jižního okraje 

lesního komplexu Dehetník a napojuje se na zbývající varianty hodnocené ve studii (modrá, 

červená a zelená). V souběhu s železniční tratí č. 020 Praha - Velký Osek - Hradec Králové - 

Choceň pokračuje severně od obce Blešno východním směrem. Zde navržená trasa překonává 

několik potoků a nadjezdem i polní cestu (km 11,430). Přibližně v km 12,5 se trasa odklání 

od železniční trati severním směrem, vyhýbá se areálu zemědělského družstva, Nepasicím, 

jižně míjí les Habřina a opět směřuje jihovýchodním směrem k železniční trati č. 020, kterou 

pomocí mostního objektu spolu se silnicí III/29822 v km 14,988-15,036 kříží. Trasa končí 

tím, že se napojí na stávající komunikaci I/11 mezi Nepasicemi a Třebechovicemi 

pod Orebem. Délka trasy je 15,489 km. 

 

Kapacita (rozsah) záměru:  
Zájmové území, ve kterém je hodnoceno vhodné umístění trasy přeložky I/11, se rozkládá 

severně a severovýchodně od centra Statutárního města Hradec Králové a v severovýchodní 

oblasti obce Blešno a v severovýchodní oblasti Nepasic. Stavba je situována do katastrálních 

území Plotiště nad Labem, Plácky, Věkoše, Pouchov, Piletice, Slatina u Hradce Králové, 

Slezské Předměstí, Svinary, Divec, Blešno, Nepasice a Třebechovice pod Orebem. Přeložka 

silnice je vedena ve směru západ – východ. 

V současnosti vede silnice I/11 průtahem přes Hradec Králové, Blešno a Nepasice. 

Navržené varianty trasy přeložky silnice I/11 začínají od okružní křižovatky silnic I/35, I/11 

a I/33 v Plotištích nad Labem a končí po napojení na stávající silnici I/11 mezi Nepasicemi 

a Třebechovicemi pod Orebem. 

Na severu a severovýchodě je území posuzovaných variant ohraničeno areálem letiště 

a okrajovou zástavbou místních částí Piletice a Slatina. Jižní ohraničení je dáno zástavbou 

místních částí Plotiště nad Labem, Plácky, Věkoše, Pouchov a Slezské Předměstí a zástavbou 

obce Blešno a osady Nepasice. Na východě tvoří hranici zájmového území oblast mezi 

osadou Nepasice a městem Třebechovice pod Orebem, kde se přeložka napojuje 

na silnici I/11. 

Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí v dotčeném území a napojení stávajícího 

místního dopravního systému území. 

Komunikace je navržena jako silnice kategorie S 11,5/80. 

Posuzovány byly tři varianty ze studie Sudop Praha a jedna varianta Transconsult Hradec 

Králové (tvůrce dopravního řešení územního plánu Hradce Králové): 

- varianta modrá (Sudop), délka 15,127 km, 

- varianta červená (Sudop), délka 15,292 km, 

- varianta zelená (Sudop), délka 15,287 km, 

- varianta tyrkysová (Transconsult), délka 15,489 km. 

Z hlediska vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byla jako varianta s nejmenšími 

negativními vlivy vyhodnocena varianta tyrkysová. 

 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

Kategorie silnice je S 11,5/80 dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Přeložka I/11 je 

navržena jako veřejně přístupná pozemní komunikace s neomezeným přístupem. Přeložka 

bude sloužit především tranzitní dopravě. Návrhová kategorie odpovídá výhledovému záměru 

výstavby silnic „Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030". Návrhová kategorie je 

stanovena na základě významu a očekávané intenzity dopravy. 

Navržené varianty plní stejnou dopravní funkci. Jsou vedeny územím nesouvislé okrajové 

zástavby jednotlivých místních částí Statutárního města Hradce Králové, přilehlých sídelních 

útvarů v blízkosti okrajové zástavby nebo zcela mimo zástavbu. Jsou vedeny 

po zemědělských i lesních pozemcích. 
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Trasy jednotlivých variant se liší v úseku od navržené okružní křižovatky u ČKD (km 0,781) 

až po místo, kde trasa prochází jižně od areálu letiště a severně od místní části Pouchov. 

Zbytek trasy je pro všechny varianty společný s výjimkou úseku severně od Slatiny až 

po jižní část lesního komplexu Dehetník, kde tyrkysová varianta probíhá severněji 

od ostatních variant. 

V úseku trasy od kruhové křižovatky v Plotištích nad Labem, kde v km 0,251 překračují 

všechny varianty nadjezdem železniční trať č. 041, bude silnice I/33 vedena souběžně 

s přeložkou silnice I/11 a společným nadjezdem tak překoná uvedenou železniční trať. 

Stávající železniční přejezd bude zrušen. Po překonání železniční trati bude silnice I/33 

vedena souběžně s navrženou trasou. Nadjezd se využije i pro vedení tzv. doprovodné 

komunikace R35 mezi obcí Všestary a okružní křižovatkou Plotiště. Doprovodná komunikace 

projde pod jedním z mostních polí nadjezdu. Tato doprovodná komunikace by měla sloužit 

po vybudování MÚK Plotiště (R35, D11) vnitřní dopravě, nemotoristické dopravě a jiným 

účastníkům silničního provozu. Mimoúrovňové křížení s železniční tratí č. 041 nadjezdem 

je navrženo u všech variant. Ze závěrů studie "Modernizace železničního spojení Euroregionu 

Nisa s Prahou a Hradcem Králové" vyplývá, že železniční trať č. 041 bude i nadále sloužit 

zejména pro regionální dopravní obsluhu vlaky s nezávislou trakcí. S elektrifikací tratě č. 041 

se neuvažuje. Průjezdnému průřezu pro nezávislou trakci navržené řešení s rezervou vyhoví. 

V km 0,781 je u všech variant navržena okružní křižovatka, z níž je připojen areál ČKD 

(komunikace sloužící k napojení areálu využívá stávající vedení silnice I/33), ulice Kotrčova 

a rozvojové plochy vymezené přeložkou I/11, ulicí Koutníkova, Kotrčova a zástavbou místní 

části Plotiště. 

V km cca 2,5 dojde k mimoúrovňovému křížení silnice III/29913 v úseku mezi Předměřicemi 

nad Labem a Plotištěm nad Labem. Vzhledem k těsné blízkosti obytné zástavby zde není 

možné úrovňové vykřížení (možné by bylo pouze za předpokladu vybudování kratší přeložky 

silnice III/29913 západně od obce). 

V úseku mezi tratí č. 020 - Praha - Velký Osek - Hradec Králové - Choceň a severní 

tangentou předpokládá územní plán města Hradec Králové přeložku silnice III/29912. Stavba 

je nazývána „koridor Věkoše". 

Plánována je i přeložka silnice III/2997 v úseku mezi železniční tratí č. 020, Pouchovem 

a Pileticemi (tzv. obchvat Pouchova) a přeložka silnice II/308 v úseku za železničním 

nadjezdem přes trať č. 020 v ulici Kladská a Slatinou. 

Součástí stavby všech variant bude systém odvodnění komunikace včetně navazujících 

technických opatření (dešťové usazovací nádrže, vsakovací a vyrovnávací nádrže, odpadní 

kanály, úpravy koryt toků apod.).  

Intenzity dopravy byly převzaty z práce „Modelové ověření komunikační sítě na západním 

okraji města Hradec Králové ovlivněné variantním zapojením dálnice D11 do města 

a rozvojovými záměry v území" vypracované firmou City Plan v lednu 2010. Předpokládaný 

termín zprovoznění přeložky silnice I/11 byl uvažován nejdříve kolem roku 2020 nebo spíše 

později. V této době bude již fungovat prodloužení dálnice D11 směrem na Hradec Králové 

a dále minimálně do prostoru Jaroměře. 

 

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona EIA: 

Záměr „Přeložka silnice I/11 Hradec Králové – Blešno - Nepasice“ naplňuje dikci bodu 9.1 

[Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací 

 I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)] kategorie II přílohy č. 1 zákona EIA. 

 

Umístění záměru: 

Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, Statutárním městě Hradec Králové (k.ú. Plotiště 

nad Labem, Plácky, Věkoše, Pouchov, Piletice, Slatina u Hradce Králové, Slezské Předměstí, 
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Svinary), obci Divec (k.ú. Divec), obci Blešno (k.ú. Blešno), městě Třebechovice 

pod Orebem (k.ú. Nepasice,Třebechovice pod Orebem). 

 

Obchodní firma oznamovatele:  

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

 

IČ oznamovatele:  
65993390 

Sídlo (bydliště) oznamovatele:  
Na Pankráci 546/56, Praha 4 

 

 

Odůvodnění vydání souhlasného závazného stanoviska včetně odůvodnění stanovení 

uvedených podmínek 

Předmětem posuzovaného záměru je výstavba a provoz záměru „Přeložka silnice I/11 Hradec 

Králové - Blešno – Nepasice“.  

V rámci dokumentace EIA byly posouzeny vlivy na všechny složky životního prostředí 

a veřejné zdraví. Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly v dokumentaci EIA 

vyhodnoceny nanejvýš jako málo významné. Konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního 

prostředí jsou podrobněji popsány v následující části „Souhrnná charakteristika 

předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti" 

závazného stanoviska. 

K dokumentaci EIA bylo doručeno celkem 8 vyjádření (3 vyjádření dotčených územních 

samosprávných celků, 4 vyjádření dotčených správních úřadů, 1 vyjádření dotčené 

veřejnosti). 

Předkladatelem dokumentace EIA byl oznamovatel záměru. V dokumentaci EIA byla 

zpracovatelem formulována opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí (dále jen „opatření ke kompenzaci vlivů“). Opatření 

ke kompenzaci vlivů navržená zpracovatelem dokumentace EIA jsou nedílnou součástí 

záměru, jeho charakteristiky a technického řešení. Z tohoto důvodu bylo krajským úřadem 

upuštěno od kopírování těchto opatření ke kompenzaci vlivů do podmínek závazného 

stanoviska, neboť jak vyplývá z výše uvedeného, jsou přímo součástí řešení záměru 

navrženého oznamovatelem.  

Zpracovatelem posudku EIA byla opatření ke kompenzaci vlivů dále doplněna na základě 

vypořádání vyjádření obdržených k dokumentaci EIA. Z opatření ke kompenzaci vlivů 

navržených zpracovatelem posudku byly krajským úřadem následně vytvořeny podmínky 

tohoto závazného stanoviska. 

 

Krajský úřad vycházel při formulování závazného stanoviska z následujících podkladů:  

1) Oznámení EIA  

2) Vyjádření k oznámení EIA  

3) Dokumentace EIA  

4) Vyjádření k dokumentaci EIA 

5) Posudek EIA  

6) Vyjádření k posudku EIA  

7) Zápis z veřejného projednání, ze dne 16.09.2015  

8) Návrh závazného stanoviska zpravovaný zpracovatelem posudku EIA na základě vyjádření 

    k posudku EIA a proběhlého veřejného projednání, ze dne 25.09.2015 
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Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 

jejich velikosti a významnosti 

Současný stav v okolí stávající silnice I/11 není uspokojivý ani pro zajištění stávajících 

přepravních potřeb, ani ve vztahu k požadavkům na tvorbu a ochranu životního prostředí. 

Nepříznivý vliv na život v okolí stávajícího dopravního tahu má zejména kamionová doprava. 

Toto by se podařilo eliminovat realizací přeložky I/11 mimo oblasti s obytnou zástavbou 

v úseku od okružní křižovatky silnic I/35, I/11 a I/33 v Plotištích nad Labem po napojení 

na stávající I/11 v Nepasicích. Přeložka silnice I/11 má za úkol zlepšit dopravní situaci 

a životní prostředí v dotčených územích. 

 

Hluk 

Navrženou trasu komunikace lze z hlediska akustického považovat za výrazný přínos 

ke zlepšení životního prostředí, a to zejména pro zástavbu, kterou dnes silnice I/11 prochází 

a na snížení hluku uvnitř aglomerace Hradec Králové. Nová trasa je převážně vedena 

v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. 

Mezi jednotlivými variantami přeložky nejsou žádné významné rozdíly a místní rizika 

hlukové exposice lze řešit lokálními protihlukovými opatřeními, kde je navíc uloženo prověřit 

možnost nadstandardních protihlukových opatření. U žádné varianty nepřipadá v úvahu 

překročení hygienických limitů hluku. 

 

Ovzduší 

Modelové výpočty prokázaly, že výstavba přeložky silnice I/11 je celkově přínosem 

pro kvalitu ovzduší v obytné zástavbě města Hradec Králové a dotčených obcí. 

Srovnáním variant je možné konstatovat, že jednotlivé varianty jsou z hlediska celkových 

hodnot imisní zátěže víceméně rovnocenné. Celkově však lze konstatovat, že hledisko kvality 

ovzduší je pro výběr varianty posuzované komunikace jen málo významné. 

V zájmovém území nebude vlivem provozu na žádné z hodnocených variant docházet 

k překročení příslušných mezních hodnot ve vztahu k imisním limitům a nebude potřeba 

provádět kompenzační opatření. 

 

Voda 

V dokumentaci EIA byl posuzován vliv stavby na povrchové vody a na vody podzemní. 

Trasy všech variant leží mimo v současné době platná ochranná pásma vodních zdrojů. 

Nejbližší ochranné pásmo vodních zdrojů se nachází přibližně ve vzdálenosti 900 m od všech 

čtyř variant, a to v Plotišti nad Labem. Varianty návrhu trasy se délkou téměř neliší, takže 

vnos znečišťujících látek do odpadních dešťových vod tedy je stejný. Žádná z variant 

se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Trasa všech čtyř variant kříží tok 

Labe a dále několik drobných toků jako je Melounka a Piletický potok. 

 

Zemědělská půda 

Z hlediska celkové výměry záboru zemědělské půdy je největší zábor u varianty tyrkysové 

(38,82 ha) a nejmenší u varianty červené (29,1 ha). Co se týče záboru zemědělské půdy patřící 

do I. třídy ochrany, je největší u tyrkysové varianty (12,19 ha) a nejmenší u modré varianty 

(11,24 ha). Vliv záměru na zemědělskou půdu však není jediným kritériem pro volbu 

optimální varianty. 

 

Lesní pozemky 

Modrá varianta trasy kříží v lokálním biocentru Budín - Labe přírodě blízké porosty tvrdých 

luhů nížinných řek. V tomto úseku zelená varianta zasahuje do porostů přírodě blízkých 

mokřadních olšin. Tyrkysová varianta se této lokalitě částečně vyhýbá. Dále modrá varianta 

probíhá po jižním okraji lesního komplexu Dehetník. Zde je trasa v kolizi s přírodě blízkými 
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porosty, biotop L7.1 Suché acidofilní doubravy, L2.2 Údolní jasanovo- olšové luhy a L3.1 

Hercynské dubohabřiny. Tyrkysová varianta, která se vyhýbá přírodě blízkým porostům, 

prochází lesním komplexem Dehetník severněji a její negativní vliv na lesní ekosystém je 

výraznější. 

 

Flóra, fauna, systém ekologické stability 

Všechny varianty protínají regionální biokoridor Správčice K73 a lokální biocentrum Budín - 

Labe. Zelená varianta trasy navíc protíná lokální centrum Za tratí. Varianta tyrkysová 

se v lokálním biocentru Budín - Labe vyhýbá starému labskému ramenu a vodní ploše starých 

písníků. 

Severně od Svinar prochází modrá varianta po okraji lesního komplexu Dehetník a též 

po okraji malé stepní plochy (osluněný jižní svah zářezu železniční trati ve vrchu Dehetník). 

Jedná se o xerothermní stráň s výskytem četných chráněných druhů bezobratlých živočichů, 

Varianta tyrkysová se vyhýbá stepní ploše za cenu odklonění severním směrem a průchodu 

lesního komplexu Dehetník.  

Zachovalejší ekosystémy jsou dotčeny záměrem především v místech významných krajinných 

prvků. Kostru ekologické stability území tvoří regionální biokoridor Správčice K 73 a EVL 

Orlice a Labe. Všechny čtyři varianty kříží biokoridor Správčice K 73, ale EVL Orlice a Labe 

se navržený záměr nedotýká. V blízkosti záměru (k.ú. Piletice) se nachází EVL Piletický 

a Librantický potok, která byla vyhlášena za zvláště chráněné území, přírodní památku 

Piletický a Librantický potok. 

Z hlediska vlivu na kostru ekologické stability je výhodnější varianta tyrkysová, která 

se méně dotýká lokálního biocentra Budín - Labe. 

 

Krajinný ráz 

Zájmové území je převážně rovinaté, v dílčích úsecích je mírně zvlněné. Výšky terénu všech 

navržených variant se v průměru pohybují kolem 235 m n.m. 

Z hlediska vlivu na krajinu a krajinný ráz je výhodnější trasa varianty tyrkysové, která 

se vyhýbá VKP Plácky, ostatní varianty trasy jsou přibližně srovnatelné. 

 

Přeshraniční vlivy 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního 

prostředí se nejedná o záměr, který by svými vlivy přesahoval státní hranice. 

 

V návaznosti na výše uvedené je možné konstatovat, že konkrétní vlivy na jednotlivé složky 

životního prostředí jsou z pohledu velikosti a významnosti hodnoceny nejvýše jako malé 

a málo významné.  

 

 

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde 

o znečišťování životního prostředí 

Krajský úřad při hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň 

poznání, pokud jde o možné ovlivnění životního prostředí, vycházel zejména z údajů 

uvedených v dokumentaci EIA, posudku EIA, z veřejného projednání a došlých vyjádření 

k záměru.  

Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů 

na životní prostředí v dokumentaci EIA dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení 

se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci 

další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení předmětného záměru. 
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Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

Hodnoceny byly celkem 4 varianty záměru: 

- varianta modrá (Sudop), délka 15,127 km, 

- varianta červená (Sudop), délka 15,292 km, 

- varianta zelená (Sudop), délka 15,287 km, 

- varianta tyrkysová (Transconsult), délka 15,489 km. 

Na základě celkového posouzení řešených variant lze za variantu s nejmenšími vlivy 

na životní prostředí považovat: 

- v úseku km 0,000 - 2,500 variantu červenou, případně tyrkysovou, 

- v úseku km 2,500 - 15,489 variantu tyrkysovou.  

Návaznost všech doporučovaných variant je bezproblémová. 

Za nejméně vhodnou lze považovat variantu nulovou tj. pokračování stávajícího stavu. 

V celé délce záměru je z hlediska vlivů na životní prostředí nejvýhodnější varianta tyrkysová. 

 

 

Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno komplexní 

vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. V průběhu posuzování 

nebyly identifikovány žádné významné vlivy záměru přesahující limity dané platnými 

právními předpisy.  

Zpracovatel posudku EIA vyhodnotil dokumentaci EIA za akceptovatelnou a doporučil 

krajskému úřadu vydat souhlasné závazné stanovisko pro realizaci záměru. 

 

 

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela 

zahrnuta 

K dokumentaci EIA se vyjádřily následující subjekty:  

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

dne 21.04.2015, 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, dne 27.04.2015 

a 14.05.2015, 

- Královéhradecký kraj, dne 07.04.2015, 

- Krajský úřad, dne 13.04.2015, 

- Statutární město Hradec Králové, náměstek primátora, dne 30.04.2015, 

- Město Třebechovice pod Orebem, dne 17.04.2015, 

- Český svaz ochránců přírody, základní organizace „Orlice“, dne 21.04.2015. 

 

Vypořádání vyjádření k dokumentaci EIA 

K dokumentaci EIA příslušný úřad obdržel 3 vyjádření dotčeného územního samosprávného 

celku, 4 vyjádření dotčených správních úřadů a 1 vyjádření dotčené veřejnosti. Připomínky 

z došlých vyjádření jsou náležitě komentovány v příslušné části posudku EIA. Všechny 

relevantní požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly zpracovatelem posudku EIA 

odpovídajícím způsobem vypořádány, v případě potřeby zahrnuty do podmínek souhlasného 

závazného stanoviska krajského úřadu.  

 

K posudku EIA se vyjádřily následující subjekty: 

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

dne 13.08.2015, 

- Královéhradecký kraj, dne 10.08.2015, 

- Krajský úřad, dne 18.08.2015, 
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- Statutární město Hradec Králové, odbor strategického plánování a projektového řízení, 

dne 27.08.2015, 

- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, dne 11.09.2015, 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, dne 10.09.2015. 

 

Vypořádání vyjádření k posudku EIA: 

 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 

ve vyjádření ze dne 13.08.2015 (č.j. S-KHSHK 12336/2013/8/HOK.HK/Hr) nemá 

k posudku EIA námitek. 

 

- Královéhradecký kraj ve vyjádření ze dne 10.08.2015 (č.j. 22440/KH/2015) neuplatnil 

k posudku EIA připomínky. 

 

- Krajský úřad ve vyjádření ze dne 18.08.2015 (čj. 20181/ZP/2015-Čr, eč. 79535/2015/KHK) 

neuplatnil posudku EIA připomínky. 

 

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

ve vyjádření ze dne 10.08.2015 (zn. SZ MMHK/096722/2013, MHK/151111/2015/SP1/UI) 

má připomínky k věcné správnosti údajů k aktuálnímu stavu územně plánovací dokumentace. 

Vypořádání vyjádření:  

Jak již bylo uvedeno v posudku EIA, tak se jedná o údaje, které příloha č. 4 zákona EIA 

(náležitosti dokumentace EIA) jako povinné neobsahuje a jsou v dokumentaci EIA uvedeny 

navíc. Tyto údaje se nijak nepodílely na posuzování vlivů na životní prostředí. Podstatná 

je v tomto případě příloha dokumentace - Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru 

z hlediska územně plánovací dokumentace, která je v dokumentaci EIA doložena. 

 

- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí (dále jen „MMHK“), 

ve vyjádření ze dne 11.09.2015 (zn. SZ MMHK/058994/2015/ŽP/Čer, MMHK/162527/2015) 

uplatnil k záměru tyto připomínky: 

MMHK (vodního hospodářství) ve vyjádření uvádí, že trasy zelená a modrá vedou přes 

biocentrum Ornstova jezírka. Stavbou by došlo k zásahu do těchto jezírek. Dále zelená trasa 

zasahuje do aktivní zóny a zelená i modrá do Q20, vše záplavového území řeky Labe. 

MMHK (vodního hospodářství) tyrkysovou variantu trasu posoudilo jako nejlepší, neboť vede 

pouze krajem záplavového územím Q100 a dochází k nejšetrnějšímu zásahu do vodních 

ploch. Zároveň je zde v případě úniku nebezpečných látek na komunikaci nejmenší nebezpečí 

ohrožení vod povrchových nebo podzemních. Dále MMHK (vodního hospodářství) 

konstatuje, že v rámci dalšího stupně bude vodoprávnímu úřadu předložena k vyjádření 

projektová dokumentace, zpracovaná osobou s autorizací pro vodohospodářské stavby, 

obsahující nová, příp. úpravu stávajících vodních děl, křížení vodních toků apod. Dále bude 

uvedeno, kde dojde ke změně odtokových poměrů a která stavba vyvolá potřebu nakládání 

s vodami. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s hydrogeologickým 

posudkem, který bude doložen. 

MMHK (ochrana přírody a krajiny) z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výstupy posudku EIA, jehož zpracování 

odpovídá současnému stupni poznání lokalit, jimiž jednotlivé varianty mají vést. Teprve 

výběr konečné varianty ovlivní konkrétní zásahy do oblasti ochrany přírody a krajiny. Nadále 

preferujeme výběr varianty (nebo kombinaci variant), nejméně se dotýkající významných 

krajinných prvků a zájmů ochrany přírody. Zásahy do jednotlivých VKP bude nutno řešit 

v dalších stupních zpracování dokumentace samostatně, takže je nutno počítat s doplněním 

podrobnějšího hodnocení vlivu na VKP, biologickým hodnocením i návrhem opatření 
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eliminujících nutné zásahy do krajiny. I ve věci kácení dřevin bude nutná spolupráce 

s konkrétními orgány ochrany přírody a navrženo adekvátní nové ozelenění. 

MMHK (ochrana ZPF) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu uvádí, že je nutné 

postupovat v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů, tzn. samostatnou žádostí požádat o vydání souhlasu k vynětím 

půdy ze zemědělského půdního fondu. 

MMHK (odpadové hospodářství) z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o odpadech“), jako orgán veřejné správy dle § 79 zákona o odpadech máme k záměru 

tyto připomínky: 

- Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební 

činnosti vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 

zákona o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady 

soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před 

znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti 

vyplývající ze zákona o odpadech - zejména nakládání s nebezpečnými odpady 

a plnění ohlašovacích povinností. Hlášení o produkci a nakládání s odpady (dále jen 

„hlášení“) podává podnikající subjekt, který produkuje nebo nakládá s více než 100 kg 

nebezpečných odpadů nebo s více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok. 

- Dále upozorňujeme, že souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady se nevztahuje 

na shromažďování odpadu. Dle stanoviska MŽP souhlas k nakládání s nebezpečnými 

odpady tak musí původce v souladu s definicí nakládání s odpadem získat v případě, 

že odpad skladuje nebo jej upravuje. Shromažďování odpadů je definováno jako 

krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich 

vzniku před dalším nakládáním s odpady. Jejich skladování je vymezeno jako 

přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let 

před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním. Vzhledem k tomu, že 

v případě shromažďování odpadů není přesně stanovena maximální doba, po kterou 

mohou být na shromažďovacím místě odpady soustředěny, není možné rozdíl mezi 

skladováním a shromažďováním vymezit z časového hlediska. Za rozhodující není 

možné považovat ani to, zda je zařízení určeno ke skladování odpadů dle zvláštního 

zákona či výrobní specifikace. Jak místo určené dle stavebního zákona ke skladování 

odpadů, tak mobilní sklady odpadů určené k tomuto účelu dle výrobní specifikace, 

mohou být původcem odpadů užívány k shromažďování odpadů. Určujícím rozdílem 

mezi shromažďováním a skladováním odpadů u původce je tedy to, zda jsou odpady 

soustředěny v místě jejich vzniku či na místě jiném. Místo vzniku je nezbytné chápat 

jako celý areál provozovny obdobně jako v § 40 odst. 1 zákona o odpadech. Pokud 

jsou nebezpečné odpady přepraveny do jiné provozovny původce, jejich 

soustřeďování v této provozovně musí splnit podmínky pro skladování odpadů včetně 

souhlasu podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech. Obdobně je tomu u stavebních 

či jiných odpadů, které jejich původce přepravuje před jejich předáním oprávněné 

osobě z místa jejich vzniku do své provozovny. Z výše uvedeného vyplývá, že 

původce odpadů musí nadále získat souhlas pro nakládání s odpady v provozovně, kde 

jsou odpady skladovány, tedy soustřeďovány v provozovně, která není místem jejich 

vzniku, či upravovány, a tato provozovna není zároveň zařízením podle § 14 odst. 1 

zákona o odpadech. 

- Doklady o využití nebo odstranění odpadů oprávněným osobám budou předány 

při kolaudačním řízení. 

MMHK (ochrana ovzduší) jako správní orgán ochrany ovzduší posoudil předloženou 

dokumentaci z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů, a k uvedenému záměru nemá námitek. 
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Vypořádání vyjádření: 

Požadavky MMHK vyplývají z platné legislativy a budou zohledněny v dalších fázích přípravy 

záměru. 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ve svém vyjádření dne 10.09.2015 

konstatuje, že údaje uvedené v příloze vyjádření (souhrnné stanovisko ze dne 20.10.2008, 

zn. 7542/08-SDC HKR-TN/172) jsou stáje relevantní a žádají, aby byly při projednání záměru 

brány v potaz. 

V souhrnném stanovisku ze dne 20.10.2008 (zn. 7542/08-SDC HKR-TN/172) Správa 

železniční dopravní cesty, státní organizace, uvádí: 

1. Stavba je částečně navržena v ochranném pásmu celostátní dráhy Chlumec nad Cidlinou - 

Lichkov - převážně v souběhu s tratí v km 34,900 - 38,350 a v km 39,600 - 40,400 vlevo 

tratě a v km 39,740 - 40,230 vpravo tratě, s jejím křížením nadjezdem v km 40,130 

(červená varianta). 

2. S výše popsaným návrhem trasy stavby předběžně souhlasíme. Vzhledem k plánovanému 

zdvoukolejnění dotčené tratě požadujeme zachovat minimální odstup okraje navrhované 

pozemní komunikace 20 m od osy koleje. 

3. Od cca km tratě 39,300 vede v souběhu s tratí vlevo kabelová zabezpečovací trasa v naší 

správě (SŽDC), která by mohla být dotčena stavbou nadjezdu nad tratí v cca km 40,130. 

4. Od cca km 40,000 je vlevo tratě vedena sdělovací trasa dálkového kabelu ve správě ČD-

Telematika a.s., která bude dotčena stavbou nadjezdu v km 40,130 a okružní křižovatky 

v km 40,400 (u železničního přejezdu). 

5. Upozorňujeme, že v úseku souběhu nově navrhované komunikace s tratí v km cca 34,900 

- 38,350 se nachází tyto objekty ve správě Správy mostů a tunelů SDC HK: most v km 

35,285; propustek v km 36,156; propustek v km 36,667; most v km 36,862; propustek 

v km 37,386; propustek v km 37,687; propustek v km 38,065; most v km 38,364. V úseku 

souběhu nově navrhované komunikace s tratí v lan cca 39,600 - 40,400 se nachází tyto 

objekty ve správě Správy mostů a tunelů SDC HK: propustek v km 39,870; propustek 

v km 40,102; propustek v km 40,373. V úseku nově navrhované komunikace v km 

cca 38,350 - 39,600, kde se navrhovaná komunikace odklání od trati, se nachází tyto 

objekty v naší správě: propustek v km 38,581; propustek v km 38,852; propustek v km 

39,280. Upozorňujeme, že v místě souběhu navržené trasy silniční komunikace 

se železniční tratí musí být navrženy nové silniční mostní objekty (mosty, propustky) 

navazující na naše stávající mostní objekty. Jedná se hlavně o trvalé či občasné vodní 

toky. Zemní těleso silniční komunikace nesmí tvořit hráz pro převáděné vodní toky nebo 

překážku pro komunikace procházející přes železniční trať. 

6. Křížení tratě nadjezdem musí být navrženo s ohledem na její elektrizaci a výhledové 

zdvoukolejnění. Další stupeň dokumentace požadujeme předložit k vyjádření. 

Vypořádání vyjádření: 

Jedná se o požadavky na detailní technické řešení, které budou respektovány v navazujících 

stupních projektové přípravy záměru, které však nemají významný vliv na posouzení vlivů 

na životní prostředí a veřejné zdraví.  

 

 

 

Krajský úřad posoudil žádost podanou oznamovatelem záměru a na základě výše uvedených 

podkladů a úvah vydal závazné stanovisko. Toto závazné stanovisko nenahrazuje povolení 

vydaná podle zvláštních právních předpisů. Závazné stanovisko je úkon učiněný správním 

orgánem na základě zákona EIA, které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. 
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Platnost závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost 

oznamovatele prodloužena ve smyslu § 9a odst. 3 zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                       

z p. Ing. David Černošek 

       odborný referent na úseku posuzování  

                                                                                              vlivů na životní prostředí 

 

 

 

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) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové     

4) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha-Nové 

    Město  

5) Český svaz ochránců přírody, základní organizace „Orlice“, Lhotecká 179, 500 09 Hradec 

    Králové  


