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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 EIA“) – předání závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona EIA k záměru
„I/11 DOUDLEBY NAD ORLICÍ - OBCHVAT“
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 EIA sděluje, že záměr „I/11 DOUDLEBY
NAD ORLICÍ - OBCHVAT“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA. Na základě
písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územ. samosprávných celků
a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Městys Doudleby nad Orlicí, Město Kostelec
nad Orlicí a Královéhradecký kraj, žádáme podle § 16 odst. 3 zákona EIA o zveřejnění závěru
zjišťovacího řízení na úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně
žádáme dotčené územní samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona EIA
o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému
úřadu) v nejkratším možném termínu.
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České
informační agentury životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr),
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.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr
„I/11 DOUDLEBY NAD ORLICÍ - OBCHVAT“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona EIA

Identifikační údaje záměru:
Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA:
- název záměru: „I/11 DOUDLEBY NAD ORLICÍ - OBCHVAT“
- zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: kategorie II, bod 9.1 [Novostavby, rozšiřování a přeložky
silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)]
Kapacita (rozsah) záměru:
Novostavba silnice I. třídy. Navrhované řešení má délku 2,788 km v kategorii S 11,5/90.
Předmětem stavby je novostavba obchvatu sil. I/11 kolem Doudleb nad Orlicí v délce
2,788 km. Součástí stavby je dále přeložka místní komunikace v délce 0,234 km, mostní
objekt, dva rámové propustky a napojení obce Doudleby nad Orlicí ze západní a východní
strany. Připojení obce Doudleby n/Orl. od Kostelce n/Orl. bude převedeno do místních
komunikací. Pro připojení od Vamberka bude využita stávající silnice I/11, která bude
po realizaci obchvatu převedena do sítě silničních komunikací III. třídy.
Umístění záměru:
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, městě Kostelec nad Orlicí (k.ú. Kostelec
nad Orlicí), městysu Doudleby nad Orlicí (k.ú. Doudleby nad Orlicí). Přeložka vychází
z přímého úseku silnice mezi Kostelcem nad Orlicí v km 81,019 pasportizace, kde by
ve výhledu měl končit severní obchvat Kostelce nad Orlicí. Přeložka končí na kruhovém
objezdu v km 84,061 pasportizace, který je součástí stavby I/14 Vamberk, jižní přeložka,
3. stavba.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Posuzovaným záměrem je novostavba obchvatu sil. I/11 kolem Doudleb nad Orlicí v délce
2,788 km.
Silnice I/11 mezi Hradcem Králové a Žamberkem je zařazena do vybrané sítě silničních
komunikací. Tvoří spojnici mezi střední a východní částí Čech se severní Moravou.
V současné době prochází významnými sídelními útvary. Snahou je postupně tyto průtahy
nahrazovat obchvaty obcí. Zatím je realizován obchvat Třebechovic, Týniště nad Orlicí
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a obchvat Vamberka. Úseky v intravilánu obcí Častolovice a Kostelec nad Orlicí jsou
homogenizovány a zkapacitněny.
Před realizací této stavby byla realizována stavba „I/14 Vamberk, jižní přeložka, 3. Stavba“,
jejíž součástí je okružní křižovatka na konci úseku a s tím spojená překládka vedení VN 35 kV
a veřejné osvětlení křižovatky. Na jiné stavby není v tomto území obchvat sil. I/11 Doudleby
n/Orl. vázán.
Z hlediska kumulace vlivů lze předpokládat kumulaci vlivů z ostatních silnic, železnice a vlivy
z obhospodařování zemědělské půdy. Ovšem vzhledem k hlavnímu smyslu záměru –
přesunutí tranzitní dopravy z intravilánu do extravilánu, lze očekávat kumulativní vlivy
převážně pozitivní.
Další kumulativní vlivy lze očekávat při naplňování funkčních ploch stanovených územním
plánem Doudleby nad Orlicí. Na jih od záměru, resp. v prostoru mezi intravilánem a záměrem
jsou územním plánem stanoveny funkční plochy izolační zeleně v návrhu nebo v rezervě.
V případě realizace náplně těchto ploch dojde k dalšímu významnému snížení vlivů hluku,
imisí, vlivů na krajinu a klima.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Navržená přeložka silnice I/11 Doudleby - obchvat je v celém svém úseku situována severně
od stávající zástavby. Je vedena nad jejím severním okrajem a prochází volným koridorem
pod bývalým Školním statkem, který tak bude od obce oddělen. Tento průchozí bod je jediným,
který lze pro vedení přeložky po severní straně obce využít, s napojením na již realizovanou
přeložku silnice I/11 kolem Vamberka.
Související komunikace jsou připojení obce Doudleby nad Orlicí ze směru od Kostelce
nad Orlicí, připojení od Vamberka a přeložka místní komunikace a polní cesty.
Silnice I/11 Doudleby – obchvat bude úrovňově křížit polní cestu. Přeložku místní komunikace
do bývalého Školního statku bude křížit mimoúrovňově. Součástí stavby jsou dále dva rámové
mosty a dvě protihlukové stěny.
Bližší technický popis jednotlivých objektů je uveden v oznámení záměru v kapitole B.I.6.
Popis technického a technologického řešení záměru.
Oznamovatel:
Oznamovatelem záměru je společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 (IČO 65993390).

Závěr:
Záměr „I/11 DOUDLEBY NAD ORLICÍ - OBCHVAT“ naplňuje dikci bodu 9.1, kategorie II,
přílohy č. 1 zákona EIA. Ve smyslu ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož
cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován 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 „I/11
DOUDLEBY NAD ORLICÍ - OBCHVAT“ může mít významný vliv na životní prostředí
a bude posuzován podle zákona EIA.
Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu EIA (dále jen „dokumentace“) je nutné
zpracovat především s důrazem na oblast ochrany lesa.
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:
Krajský úřad dne 15.05.2017 obdržel od oznamovatele záměru společnosti Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (IČ 65993390), oznámení záměru „I/11
DOUDLEBY NAD ORLICÍ - OBCHVAT“ zpracované podle přílohy č. 4 zákona EIA (dále jen
„oznámení záměru“) zařazeného v kategorii II, bodu 9.1 přílohy č. 1 zákona EIA.
Oznámení záměru zpracoval v listopadu 2016 RNDr. Vladimír Ludvík, Veverkova 1343,
500 02 Hradec Králové (osoba s autorizací podle § 19 zákona EIA).
Dne 18.05.2017 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným správním úřadů a územním
samosprávným celkům.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Městys Doudleby nad Orlicí, Město Kostelec nad Orlicí
a Královéhradecký kraj, krajský úřad požádal ve smyslu § 16 odst. 3 zákona EIA neprodleně
o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet
na úředních deskách současně s upozorněním, že veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené
správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat svá písemná vyjádření
k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného
kraje (tj. Královéhradeckého kraje). Dobu zveřejnění podle § 16 odst. 4 zákona EIA krajský
úřad stanovil na nejméně 15 dnů. Zároveň krajský úřad požádal v souladu s § 16 odst. 4
zákona EIA dotčené územní samosprávné celky o vyrozumění o dni vyvěšení informace
o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dále krajský úřad informoval podle ust. § 6 odst. 7 zákona EIA dotčené územní samosprávné
celky, dotčené správní úřady, veřejnost a dotčenou veřejnost o lhůtě pro zaslání písemných
vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Krajský úřad dále informoval, že do oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách
České informační agentury životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr)
a 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.
Dne 18.05.2017 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení
záměru nahlížet, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru skončila dne 07.06.2017.
V souladu s § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr „I/11 DOUDLEBY NAD ORLICÍ - OBCHVAT“ bude posuzován podle zákona EIA.
Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „I/11 DOUDLEBY
NAD ORLICÍ - OBCHVAT“ bude posuzován podle zákona EIA.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, dne 02.06.2017
(č.j. ČIŽP/45/IPP/1707376.001/17/KDR),
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
dne 31.05.2017 (č.j. KHSHK 15271/2017/HOK.HK/Hr),
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- Krajský úřad, dne 24.05.2017 (č.j. KUKHK-17106/ZP/2017, e.č. 57549/2017/KHK),
- Královéhradecký kraj, dne 30.05.2017 (č.j. KUKHK-17747/KH/2017),
- Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, dne 29.05.2017.
Ze strany dotčeného správního orgánu (České inspekce životního prostředí) byly vzneseny
připomínky proti předloženému oznámení. Dotčené územní samosprávné celky nevznesly
připomínky proti předloženému oznámení a realizaci záměru. Dotčená veřejnost se k záměru
nevyjádřila. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.
Česká
inspekce
životního
prostředí,
oblastní
inspektorát
Hradec
Králové
(dále jen „ČIŽP“), ve stanovisku ze 02.06.2017 č.j. ČIŽP/45/IPP/1707376.001/17/KDR)
neuplatnila k záměru z hlediska oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod, oddělení
odpadového hospodářství a oddělení ochrany přírody žádné připomínky.
ČIŽP, oddělení ochrany lesa, má k předloženému oznámení záměru následující připomínky:
Cit. „ČIŽP, oddělení ochrany lesa konstatuje, že z hlediska lesních pozemků – pozemků
určených k plnění funkce lesa (PUPFL) je v předloženém záměru na str. 31, 121 a dalších
stručně uvedeno, že dojde k trvalému odnětí PUPFL v rozsahu 1 707 m2. Chybí však výčet
těchto lesních pozemků dle parcelních čísel, katastrálních území, včetně situačního zákresu
jejich konkrétního dotčení stavbou, např. zákresem situace do lesnické porostní mapy.
Informace o tom, že bude dotčeno i 50 m ochranné pásmo lesa v předloženém oznámení
chybí. Na str. 122 je pouze zobrazena ortofotomapa s parcelami katastru nemovitostí, nicméně
bez dalšího podrobnějšího vysvětlujícího popisu. Na str. 123 v druhém odstavci větě druhé je
naopak v rozporu s informacemi uvedenými na str. 31 a 121 uvedeno, že lesní půda nebude
záměrem dotčena. S ohledem na ochranu okolního lesa je významné, aby v průběhu výstavby
a činností s tím souvisejících nedošlo k jakémukoli zasažení lesních porostů mimo plochu
staveniště, přičemž záměr neobsahuje hodnocení vlivu záměru na ochranné pásmo lesů
a vlastních lesů zasažených výstavbou“.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
(dále jen „KHS“) ve svém vyjádření 31.05.2017 (č.j. KHSHK 15271/2017/HOK.HK/Hr)
z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasí s oznámením záměru.
KHS dále ve svém vyjádření uvádí, že v hlukové studii jsou použity intenzity dopravy ze sčítání
ŘSD v roce 2010. V dokumentaci pro územní řízení KHS požaduje hlukovou studii aktualizovat
dle Celostátního sčítání dopravy provedeného v roce 2016.
K ověření výsledků hlukové studie, která představuje pouze teoretický výpočet, KHS požaduje
po zprovoznění celého záměru provést kontrolní měření hluku z dopravy v chráněném
venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby v denní i v noční době.
KHS z hlediska ochrany veřejného zdraví nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona EIA.
Krajský úřad ve svém vyjádření ze dne 24.05.2017 (č.j. KUKHK-17106/ZP/2017,
e.č. 57549/2017/KHK) nemá k oznámení záměru z hlediska nakládání s odpady, ochrany
ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu,
ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a integrované prevence žádné připomínky.
Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 30.05.2017 (č.j. KUKHK-17747/KH/2017),
nemá k oznámení záměru připomínky. Královéhradecký kraj nepožaduje, aby byl záměr dále
posuzován podle zákona EIA.
Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou (dále jen „muzeum“) ve svém vyjádření
ze dne 29.05.2017 uvádí, že stavba záměru se nachází v území s archeologickými nálezy
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a je nutné počítat s dostatečným časovým prostorem a finančními náklady na archeologický
výzkum. Muzeum dále ve svém vyjádření uvádí bližší povinnosti stavebníka vztahující
se k archeologickému průzkumu.

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 EIA.
Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií
uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru,
předpokládaným vlivům záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, stanovisku orgánu
ochrany přírody a krajiny z hlediska vlivu na území soustavy Natura 2000, vyjádření
příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace a dále s ohledem
na vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků, dotčené
veřejnosti a veřejnosti.
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, 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 EIA.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných
celků a dalších subjektů požaduje krajský úřad předložit dokumentaci v počtu 9 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.

„otisk razítka“

z p. Ing. David Černošek
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník k čj.: KUKHK-17106/ZP/2017
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
2) Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
3) 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) Úřad městysu Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
4) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Oznamovatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 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) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská, 503 41 Hradec
Králové
4) Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou
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