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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 záměru „I/33 Plotiště – odstranění úrovňového přejezdu na trati
č. 041“ 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 „I/33 Plotiště – odstranění úrovňového přejezdu na trati
č. 041“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Statutární město Hradec Králové 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 § 16 odst. 4 zákona 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, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové (budova Regiocentra Nový pivovar) – 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://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). Informace o zahájení
zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (http://www.krkralovehradecky.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, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
(dle údajů uvedených v oznámení)
Oznamovatelem záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové,
Pouchovská 41, 503 41 Hradec Králové.
Záměr je situován ve městě Hradec Králové, k.ú. Plotiště nad Labem a Svobodné Dvory.
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
pruh výjezd z fyzicky neodděleného bypassu a vnitřní pruh je pro výjezd z jednopruhového
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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.

V zastoupení Mgr. Helena Hyšková
Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník: 13641/ZP/2014 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez oznámení)
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 (bez oznámení)
3

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 východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
(bez oznámení)
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