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Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „I/33 Plotiště – odstranění úrovňového
přejezdu na trati č. 041“ 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“)
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 „I/33 Plotiště –
odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 041“ byl podroben zjišťovacímu řízení. Na základě
písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků
a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Statutární město Hradec Králové 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 (www.cenia.cz/eia), 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, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr
„I/33 Plotiště – odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 041“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona
Identifikační údaje:
Název:
I/33 Plotiště – odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 041
Kapacita (rozsah) záměru: Celková délka přeložky silnice je 1106 m. Přeložka je vedena
v těsném souběhu se stávající silnicí I/33 a je vedena mimo zastavěná území. Přeložka
zasahuje do katastrálních území Svobodné Dvory a Plotiště nad Labem. V místě křížení
přeložky silnice I/33 se stávající železniční tratí Jičín – Hradec Králové č. 041 je navržen
most. Trať je v současné době jednokolejná, dispoziční řešení mostu umožní její případné
budoucí zdvoukolejnění.
Charakter záměru:
Předmětem záměru je liniová stavba spojená s přestavbou okružní křižovatky. Navržená
přeložka silnice I/33 (budoucí přeložka silnice I/11 v trase severní tangenty) je navržena tak,
aby mimoúrovňově křížila železniční trať č. 041 mimo plochu stávajícího úrovňového
přejezdu, nezasahovala do vozovky a tělesa s tím, že minimalizuje zásah do přilehlých
volných pozemků. Přeložka silnice I/33 bude součástí výhledové severní tangenty Hradce
Králové, tj. přeložky silnice I/11. Přeložka silnice je navržena v jedné variantě se čtyřmi
variantami okružní křižovatky. Jsou navrženy tři varianty přestavby a jedna varianta dostavby
křižovatky v souvislosti s výhledovou realizací severní tangenty.
Varianta 1: V této variantě je navrženo usměrnění dopravy na okružním pásu spirálovým
uspořádáním jízdních pruhů. Stávající křižovatka má vnější průměr cca 100 m a dva jízdní
pruhy na kružním pásu. Je navrženo zvětšit průměr křižovatky na 120 m. Průměr vnitřního
dělicího ostrůvku je 43 m. Do křižovatky jsou napojena čtyři ramena. Vjezdy do křižovatky
a výjezdy z ní jsou u všech větví dvoupruhové. Vnější vjezdové pruhy slouží jako fyzicky
neoddělené bypassy do sousední vjezdové větve a vnitřní pruh na vjezdu slouží pro vjezd
na spirálovitý okružní pás. U výjezdových pruhů je vnější pruh výjezd z fyzicky
neodděleného bypassu a vnitřní pruh slouží pro výjezd ze spirálovitého okružního pásu. Šířka
jízdních pruhů je navržena 5,0 m, vjezdové poloměry na větvích jsou 35 m, výjezdové
poloměry 40-45 m.
Varianta 2: V této variantě je pohyb po okružním pásu usměrněn do jednoho jízdního pruhu.
Je navrženo zvětšit průměr křižovatky na 120 m. Jedná se o klasickou okružní křižovatku
s jednopruhovým okružním pásem a bypassy na každém vjezdu. Do křižovatky jsou napojena
čtyři ramena. Vjezdy do křižovatky a výjezdy z ní jsou u všech větví dvoupruhové. Vnější
vjezdové pruhy slouží jako fyzicky neoddělené bypassy do sousední výjezdové větve a vnitřní
pruh na vjezdu slouží pro vjezd na jednopruhový okružní pás. U výjezdových pruhů je vnější
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pruh výjezd z fyzicky neodděleného bypassu a vnitřní pruh je pro výjezd z jednopruhového
okružního pásu. Šířka jízdních pruhů je navržena 5,0 m, vjezdové poloměry na větvích jsou
35 m, výjezdové poloměry jsou 40-45 m.
Varianta 2A: Jedná se o stejné dispoziční řešení okružní křižovatky jako u varianty 2 s tím,
že je ponechán stávající vnější průměr křižovatky 100 m, tj. veškeré stavební úpravy jsou
provedené na ploše stávající křižovatky a nevyžadují dodatečné zábory pozemků. Při tomto
uspořádání jsou ponechány a pouze částečně upraveny stávající zpevněné dělicí ostrůvky
(pásy) u dvou bypassů tj. ze směru z Koutníkovy ulice na I/33 a ze směru I/11 do Koutníkovy
ulice. Okružní pás je jednopruhový šířky 5,5 m.
Varianta 3: Jedná se o stav po zprovoznění severní tangenty. Křižovatka je totožná s variantou
2, do které je doplněno mimoúrovňové převedení levého odbočení ve směru I/35 – I/33.
Vlastní křižovatka je tedy čtyřramenná, úrovňová, o vnějším průměru 120 m. Vjezdy jsou
jednopruhové, okružní pás je uspořádán spirálově, takže jsou na něm jeden až dva jízdní, resp.
řadící pruhy. Jízdní pruhy jsou doplněny o bypassy na každém z vjezdů, vyjma vjezdu
do I/35, kde se místo bypassu odpojuje mimoúrovňová větev levého odbočení. Bypassy jsou
od okružní křižovatky odděleny pouze vodorovným dopravním značením.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Město: Hradec Králové
Katastrální území: Plotiště nad Labem a Svobodné Dvory
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Termín zahájení realizace záměru není znám. Pro posouzení kapacity variantního řešení
křižovatky silnic I/11, I/33 a I/35 byla použita výhledová intenzita dopravy v roce 2040.
Oznamovatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 41, 503 41 Hradec
Králové
Závěr:
Záměr „I/33 Plotiště – odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 041“ 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, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „I/33 Plotiště –
odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 041“ bude posuzován podle zákona.
Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem
na oblast ochrany veřejného zdraví, oblast ochrany přírody a krajiny a oblast
odpadového hospodářství.
V dokumentaci je třeba se vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami
a podmínkami uvedenými ve všech došlých vyjádřeních (viz příloha).
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Krajský úřad doporučuje, aby z důvodu přehlednosti bylo vypořádání připomínek
vzešlých ze zjišťovacího řízení provedeno v dokumentaci v samostatné kapitole,
kde budou všechna obdržená vyjádření podrobně komentována, případně zde budou
doplněna čísla stran dokumentace, na kterých jsou požadované informace uvedeny.
Krajský úřad dále doporučuje, aby v dokumentaci byly obsaženy kopie všech
obdržených vyjádření.
Odůvodnění:
Oznámení záměru bylo krajskému úřadu předloženo dne 22.08.2014. Informace o oznámení
záměru byla na úřední desce Královéhradeckého kraje zveřejněna dne 29.08.2014.
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů (Krajské hygienické
stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové a České inspekce životního
prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové) vzneseny zásadní námitky
proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru a také požadavky na další
posuzování záměru podle zákona. S přihlédnutím k těmto námitkám a požadavkům byly
příslušným úřadem specifikovány výše uvedená oblasti.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 18.09.2014, č.j.: 13641/ZP/2014 – Po, ev.č.: 90206/2014/KHK,
- Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, č.j.: 14032/KH/2014, ze dne 03.09.2014,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 11.09.2014, č.j.: S-KHSHK 23167/2014/2/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 17.09.2014,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/11414212.001/14/KIV,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ze dne 10.09.2014,
č.j.: SZ MMHK/157806/2014/ŽP/Čer,
- Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ze dne 09.09.2014, č.j.: 2201400242.
Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda
a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.
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 krajský úřad k závěru, že záměr je nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií
uvedených v příloze č. 2 zákona, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru,
především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření příslušného
stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření dotčených správních
úřadů a dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a na základě oznámení záměru.
Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostřední a veřejné zdraví
kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé
straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí,
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tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších
směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků
a dalších subjektů požaduje příslušný úřad předložit dokumentaci v počtu 8 výtisků a jednou
v elektronické podobě.
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.

z p. Ing. Martina Poláková
odborná referentka na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele)
Rozdělovník: 13641/ZP/2014 - Po
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
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) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Oznamovatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 41, 503 41 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
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