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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 „II/321 Černíkovice – Domašín, 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. 3 k zákonu, záměru „II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat“ podle § 6 odst.
6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Obec Černíkovice, Město Rychnov nad Kněžnou
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.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

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.
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 vybudování obchvatu Domašína. Ve stávajícím stavu je silnice II/321
průtahem místní části Domašín obce Černíkovice se stále zvyšující se intenzitou nákladní
automobilové dopravy. Význam této komunikace bude výrazně narůstat s dalším rozšiřování
průmyslové zóny Solnice – Kvasiny.
Stavba obchvatu je situována na západní stranu místní části Domašín v místě stávajících
zemědělských ploch.
Kumulace s jinými připravovanými záměry v této oblasti není známa. Realizace záměru
povede ke zrušení dopravy stávajícím průjezdem Domašína po stávající silnici II/321, což
se významně pozitivně projeví na vývoji imisní a akustické situace v této místní části.
Silnice je navržena jako S7,5/60 dle ČSN 736101, na trase obchvatu je navržena okružní
křižovatka o průměru D=30m. Silnice III/3205, která tvoří ramena okružní křižovatky, je
navržena jako S6,5/60.
Hlavní trasa obchvatu včetně okružní křižovatky (SO 101, SO 104):
- délka - 1 984 m
- plocha vozovky - 14 143 m2
Ramena okružní křižovatky (SO 102, SO 103):
- délka- 293,41 m
- plocha vozovky - 2 099 m2
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 001 – Příprava staveniště
SO 101 – II/321 obchvat
SO 102 – Rameno okružní křižovatky (OK) směr Domašín
SO 103 – Rameno OK směr Černíkovice
SO 104 – Okružní křižovatka
SO 402 – Přeložka ČEZ
SO 501 – Přeložka plynovodu STL
SO 801 – Rekultivace území
SO 802 – Ozelenění
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, obci Černíkovice, k.ú. Černíkovice, Domašín
u Černíkovic, městě Rychnov nad Kněžnou, k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou.
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Oznamovatelem záměru je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové (IČO 7088954).

„otisk razítka“

z p. Ing. David Černošek
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Příloha: oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona
Rozdělovník k čj.: KUKHK-23260/ZP/2017
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez oznámení)
2) Obec Černíkovice, Černíkovice 55, 517 04 Černíkovice
3) Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
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) Obecní úřad Černíkovice, Černíkovice 55, 517 04 Černíkovice
4) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Oznamovatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený
Ing. Pavlem Tichým, Zemědělská 993/1, 500 03 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)
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