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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 k záměru „I/11 DOUDLEBY NAD ORLICÍ - OBCHVAT“
zařazeného v kategorii II, bodu 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. 4 k zákonu, záměru „I/11 DOUDLEBY NAD ORLICÍ - OBCHVAT“ podle
§ 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7
zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Městys Doudleby nad Orlicí, 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 současně s upozorněním, že veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené
správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou 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.
Ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona má veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené správní úřady
a dotčené územní samosprávné celky 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.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Do oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury
životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). 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
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)
Předmětem záměru je novostavba obchvatu sil. I/11 kolem Doudleb nad Orlicí v délce
2,788 km v kategorii S 11,5/90. Součástí stavby je dále přeložka místní komunikace v délce
0,234 km, mostní objekt, dva rámové propustky a napojení městysu Doudleby nad Orlicí
ze západní a východní strany. Připojení městysu Doudleby nad Orlicí od Kostelce nad Orlicí
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.
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 pod Orebem, Týniště
nad Orlicí a obchvat Vamberka. Úseky v intravilánu obcí Častolovice a Kostelec nad Orlicí
jsou homogenizovány a zkapacitněny.
Před realizací stavby záměru 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 nad Orlicí vázán.
Vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou popsány v textu
oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 4 zákona.
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.
Oznamovatelem záměru je společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 (IČO 65993390).

z p. Ing. David Černošek
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
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Příloha: oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona
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 (bez oznámení)
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 (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) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská, 503 41 Hradec
Králové (bez oznámení)
4) Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou (bez oznámení)
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