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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 - I/37 Jižní Spojka Hradec Králové“ zařazeného
v kategorii II, bodu 48, 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 - I/37 Jižní Spojka Hradec Králové“ podle § 6 odst.
7 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Královéhradecký kraj, obec Stěžery a statutární
město Hradec Králové, žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 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 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 kraje). Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů.
Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona neprodleně o vyrozumění příslušného úřadu
o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Ve smyslu ust. § 6 odst. 8 zákona 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.
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 silnice „I/11 – I/37 Jižní Spojka Hradec Králové“ v úseku
od MÚK Kukleny (D11) po silnici I/37 (ul. Rašínova – Hradubická).
Jedná se o čtyřpruhovou komunikaci v kategorii MS4d 19/70 se středním dělícím pásem
s návrhovou rychlostí 70 km/hod v délce cca 2,98 km.
Uvažovaný záměr je veřejně prospěšnou stavbou.
Na trase jsou navrženy celkem 4 křižovatky, z toho 3 turbo okružní křižovatky (Bláhovka,
Temešvár, Hradubická) a 1 MÚK Pardubická.
Veškerá křížení jsou, vzhledem k charakteru komunikace, řešena mimoúrovňově, jedná
se zejména o křížení se stávajícími pozemními komunikacemi, železničními tratěmi, vodními
toky a podobně.
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, statutárním městě Hradec Králové, k.ú. Plačice,
Kukleny, Pražské Předměstí, obci Stěžery, k. ú. Stěžery.
Oznamovatelem záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
4 - Nusle (IČ 65993390).

„otisk razítka“

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

Příloha: oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona
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Rozdělovník k č. j.: KUKHK–19043/ZP/2018
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
3) obec Stěžery, Lipová 31, 503 21 Stěžery
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 Stěžery, Lipová 31, 503 21 Stěžery
4) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
5) Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznamovatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, zastoupené
RNDr. Vladimírem Ludvíkem, Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 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 východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
(bez oznámení)
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