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   Odbor životního 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 a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „III/3161 Kostelec 

nad Orlicí – přeložka“ 

 

 

 

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

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

Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „III/3161 Kostelec nad Orlicí – 

přeložka“ 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. 

 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Kostelec nad Orlicí a Královéhradecký kraj, 

žádáme 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. 

 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České 

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

na internetových stránkách krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce 

Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – 

Posuzování vlivů na životní 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), 

500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, p. Černošek, tel. 495 817 188. 
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr  

 

„III/3161 Kostelec nad Orlicí – přeložka“ 

 

          ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

podle § 7 zákona 

 

 

 

Identifikační údaje:  

 

Název: III/3161 Kostelec nad Orlicí – přeložka 

 

 

Kapacita (rozsah) záměru:  

 

Druh stavby:    novostavba 

 

Identifikační a základní údaje: silnice – třída    III/3161 

     průtah silnice III. třídy městem Kostelec nad Orlicí 

           

     kategorie     MS2 8/50 

 

     funkční skupina    C 

 

Dozsah stavby:    délka řešeného úseku I/11  0,346 km 

délka řešeného úseku III/3161 0,798 km 

okružní křižovatky  - 

úrovňové průsečné křižovatky 1 

     úrovňové stykové křižovatky  1 

     mostní objekty    - 

     zastávka MHD   - 

     přeložky a úpravy komunikací, 

     polních cest a cyklostezek  1 

     sjezdy a samostatné sjezdy  11 

     přeložky inženýrských sítí  ano 

     odvodnění komunikace  ano 

  

 

Charakter záměru:  

Záměr je situován na východním okraji města Kostelec nad Orlicí ve směru na Doudleby 

nad Orlicí, mezi areálem bývalých vojenských kasáren a zahrádkovou osadou. 

Trasa přeložky začíná v místě současné křižovatky se silnicí I/11, na konci zástavby Kostelce 

nad Orlicí ve směru na Doudleby nad Orlicí (u autobazaru). Je vedena podél oplocení areálu 

bývalých vojenských kasáren v trase stávající místní komunikace, poté se stáčí levostranným 

obloukem tak, aby se vyhnula strmému svahu za oplocením areálu. Na levostranný oblouk 
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navazuje oblouk pravostranný, který opouští stávající místní komunikaci, aby se na konci 

oblouku opět vrátila do původní trasy této místní komunikace. Opuštěná část místní 

komunikace bude rekultivována. Dále trasa pokračuje podél oplocení až k rybníčku. V tomto 

prostoru se trasa přeložky stáčí levostranným obloukem, kde prochází mezi rybníčkem, který 

bude stavbou dotčen, a oplocením stávajícího areálu bývalých kasáren. Dále pokračuje 

levostranným obloukem s napojením na stávající silnici III/3161. Na levostranný oblouk 

navazuje protisměrný pravotočivý oblouk, který v místě železničního přejezdu přechází 

do přímé trasy. V rámci přeložky bude upraven železniční přejezd i jeho zabezpečovací 

zařízení. Trasa přeložky končí za železničním přejezdem ve stopě silnice III/3161 u areálu 

firmy TC-HK autoservis. Celková délka přeložky je cca 800 m. 

Přeložka silnice III/3161 vymístí těžkou nákladní dopravu směřující z centra města 

do výrobních a opravárenských areálů za železniční tratí na okraj Kostelce nad Orlicí. 

Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy.  

 

 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Město: Kostelec nad Orlicí 

Katastrální území: Kostelec nad Orlicí 
 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Zahájení:         2013  

Dokončení:   2014 

 

 

Oznamovatel:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 

 

 

 

Závěr: 

Záměr „III/3161 Kostelec nad Orlicí – přeložka“ naplňuje dikci bodu 9.1, kategorie II, přílohy 

č. 1 zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož 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 životního prostředí a zemědělství (dále 

jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní 

správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „III/3161 Kostelec 

nad Orlicí – přeložka“ nebude posuzován podle zákona. 

 

 

Odůvodnění:  
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili: 

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

   ze dne 22.12.2011, 

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

  ze dne 04.01.2012, 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 06.01.2012. 
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V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů (Krajská hygienická 

stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Česká inspekce životního 

prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové) vzneseny připomínky k předloženému 

oznámení záměru. Dotčené územní samosprávné celky a veřejnost nevznesly námitky proti 

předloženému oznámení a realizaci záměru.  

 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen 

„KHS“) ve svém vyjádření ze dne 04.01.2012 (čj. S-KHSHK 36344/2011/2/HOK.HK/Hr) 

z hlediska zájmů chráněných orgány veřejného zdraví souhlasí s oznámením záměru 

s podmínkou, že před uvedením stavby do trvalého provozu bude ověřeno splnění 

hygienických limitů hluku ze stacionárních zdrojů hluku v chráněném venkovním prostoru 

staveb rodinných domů č.p. 1153, č.p. 1092 a č.p. 1124 v k.ú. Kostelec nad Orlicí z dopravy 

v denní i noční době kontrolním měřením. 

Krajský úřad k vyjádření KHS uvádí následující:  

KHS nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Podmínka týkající se ověření 

splnění hygienických limitů hluku uvedená ve vyjádření není směřována do procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení. 

 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení 

odpadového hospodářství (dále jen „ČIŽP – odpadové hospodářství“), ve stanovisku ze dne 

ze 06.01.2012 (čj. ČIŽP/45/IPP/1118621.001/12/KDR) požaduje v dalších stupních 

projektové dokumentace blíže specifikovat produkci odpadu kat. č. 20 01 99 (kategorie ostatní 

odpad) ve fázi výstavby. 

Krajský úřad k údajům uvedeným ve stanovisku ČIŽP – odpadové hospodářství uvádí 

následující: 

ČIŽP – odpadové hospodářství nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. 

Požadavky k uplatnění opatření navržených z hlediska odpadového hospodářství nejsou 

směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do  navazujících správních 

řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních 

předpisů. 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany 

lesa (dále jen „ČIŽP – ochrana lesa“), ve stanovisku ze 06.01.2012 

(čj. ČIŽP/45/IPP/1118621.001/12/KDR) považuje hodnocení vlivů na dotčené lesní pozemky 

uvedené v oznámení za nedostačující – není vyhodnocen zásah do ochranného pásma lesa. 

Zároveň upozorňuje, že s ohledem na zásah záměru do pozemků určených k plnění funkce 

lesa (PUPFL) a ochranného pásma lesa je dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

pro realizaci záměru nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů. Při rozhodování 

o odnětí PUPFL do 1 ha je příslušným orgánem Městský úřad Kostelec nad Orlicí. ČIŽP – 

ochrana lesa nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona za předpokladu doplnění 

hodnocení vlivů na dotčené lesní pozemky a vyhodnocení zásahu do ochranného pásma lesa 

v dalších fázích projektové přípravy stavby. 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana lesa uvádí následující:  

ČIŽP – ochrana lesa nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavky 

z hlediska ochrany lesa nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 

ale do  navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních 

řízeních podle zvláštních právních předpisů. 
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Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení integrace, 

oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod, oddělení ochrany přírody a krajiny, 

ve stanovisku ze 06.01.2012 (čj. ČIŽP/45/IPP/1118621.001/12/KDR) nemají k záměru 

připomínky.  

 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém 

vyjádření ze dne 22.12.2011 (čj. 23128/ZP/2011-Čr, eč. 1142778/2011/KHK) nemá k záměru 

zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování podle zákona. 

 

 

 

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů 

záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření 

dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona. 

 

K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto 

v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů. 

 

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. 

 

Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů 

k záměru „III/3161 Kostelec nad Orlicí – přeložka“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 

zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.                                                                                                       

 

          

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

     

     Dr. Ing. Richard Veselý        

vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

 

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele) 

 

 

Rozdělovník k čj. 23128/ZP/2011-Čr: 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

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

    Králové – zde  

2) Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

 

Dotčené správní úřady: 

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, 
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    Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové  

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

3) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  

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

 

Oznamovatel: 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  

 

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) TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové  

 


