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Odbor | oddělení  Vyřizuje | linka | e-mail 

   Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek / 188 

   Oddělení EIA a IPPC dcernosek@kr-kralovehradecky.cz

 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí 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“) – zahájení 

zjišťovacího řízení k záměru „III/3161 Kostelec nad Orlicí – přeložka“ zařazeného 

v kategorii II, bod 9.1 přílohy č. 1 zákona 

 

 

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, Vám tímto zasílá kopii oznámení 

podle přílohy č. 3 k zákonu, záměru „III/3161 Kostelec nad Orlicí – přeložka“ podle § 6 odst. 

6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 

zákona. 

 

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

žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení 

a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě 

jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) 

současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů 

ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje 

(tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb., 

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

na životní prostředí, nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona 

o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce 

v nejkratším možném termínu. 
 

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle ust. § 6 

odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů 

ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. 

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle 

zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo 

i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci 

vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz. 
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Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má 

možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění 

informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. 

 

Do oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury 

životního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp). Informace o zahájení zjišťovacího 

řízení je také 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. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet do oznámení lze 

také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, 

p. Černošek, tel. 495 817 188. 

 

 

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru  

 

Předložené oznámení je zpracováno podle přílohy č. 3 zákona a zabývá se hodnocením vlivů 

přípravy, výstavby, provozu a odstranění záměru „III/3161 Kostelec nad Orlicí - přeložka“ 

na životní prostředí. 

 

Přeložka silnice III/3161 částečně řeší nevyhovující dopravní situaci uvnitř Kostelce 

nad Orlicí. Převádí nákladní dopravu směřující do průmyslové zóny za železniční tratí mimo 

centrum města.   

 

Záměr je navržen v jedné variantě.  

 

Záměr je situován na východním okraji města 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 

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 přímého úseku . 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 a ke snížení negativních účinků 

na životní prostředí značné části obyvatel Kostelce nad Orlicí. 
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Vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou hodnoceny v příslušných kapitolách 

předloženého oznámení.  

 

 

 

 

 

 

                                                        v. z. Ing. Tomáš Morávek 

 

                                                                                                    Dr. Ing. Richard Veselý 

                                                                 vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

Příloha: kopie oznámení 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

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

    Králové – zde (bez oznámení) 

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, 

    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  

(bez oznámení) 

 

Na vědomí: 

1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení –  

     na základě požadavku MŽP ČR, odboru EIA a IPPC) 

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

(bez oznámení) 

3) Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov 

     nad Kněžnou (bez oznámení) 

4) TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové (bez oznámení) 

5) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7,  

    110 00  Praha-Nové Město (bez oznámení)  

6) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Hradec Králové,  

    U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové (bez oznámení)  

7) Povodí Labe, státní podnik, Víta nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (bez oznámení) 

 

 

 


