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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
EIA) – informace o oznámení záměru „I/36 Holice – Čestice, změna části trasy kolem
Borohrádku“ zařazeného v kategorii II, bodu 49, přílohy č. 1 zákona EIA
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto, podle § 6 odst.
7 zákona EIA, zasílá informaci o oznámení záměru „I/36 Holice – Čestice, změna části trasy
kolem Borohrádku“, zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu EIA, spolu s žádostí o vyjádření
se a sděluje Vám, že tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA.
Ve smyslu ust. § 6 odst. 8 zákona EIA má veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené orgány
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 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého
kraje.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Borohrádek, město Holice, Pardubický
a Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 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, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené
územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode
dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého
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.

kraje). Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme
v souladu s § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně o vyrozumění příslušného úřadu o dni
vyvěšení informace o oznámení na úřední desce.
Do oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA České informační agentury životního
prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK984. 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. Šnajdr,
tel. 495 817 141.
Základní informace o záměru
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, k.ú. Borohrádek a v Pardubickém kraji, k. ú.
Poběžovice u Holic.
Oznamovatelem záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4 (IČO: 65993390).
Předmětem záměru je změna záměru „Silnice I/36 v úseku Hoice – Čestice“, ke kterému
krajský úřad vydal dne 11.06.2014 (č.j. 3981/ZP/2014-Po) souhlasné stanovisko podle zákona
EIA. Změna záměru spočívá v oddálení trasy přeložky silnice I/36 od okrajové zástavby města
Borohrádek, odstranění kontaktu se stávající zástavbou a zásahu do plochy stávající
zahrádkářské osady a odstranění vedení trasy přeložky přes kolejiště železniční stanice
Borohrádek. Záměr představuje novostavbu dvoupruhové směrově nerozdělené pozemní
komunikace v kategorii S9,5/80 s návrhovou rychlostí 80 km/h a celkovou délkou 2,37 km.

z p. Ing. Marek Šnajdr
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
Příloha: kopie výtisku oznámení nebo kopie oznámení na CD
Rozdělovník k č. j. KUKHK–24567/ZP/2020:
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez přílohy)
2) Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice (kopie výtisku)
3) Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice (kopie výtisku)
4) Město Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek (kopie výtisku)
Dotčené orgány:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové (kopie výtisku)
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (bez přílohy)
3) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí (kopie
výtisku)
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4) Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí (kopie
výtisku)
5) Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice (kopie na CD)
6) Městský úřad Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek (kopie na CD)
7) Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice (kopie na CD)
Oznamovatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (bez přílohy)
Na vědomí:
1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez přílohy),
2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (bez přílohy),
3) Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou (bez přílohy)
4) Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno (bez přílohy)
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