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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“) –
zahájení zjišťovacího řízení záměru „I/14 Solnice, obchvat“ zařazeného v kategorii II,
bod 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 zasílá
kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu EIA, záměru „I/14 Solnice, obchvat“
podle § 6 odst. 7 zákona EIA a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení podle § 7 zákona EIA.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Město Solnice 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 správní úřady a dotčené územní samosprávné celky
ve smyslu § 6 odst. 7 zákona EIA 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 EIA nejméně
15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona EIA o vyrozumění příslušného
úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném
termínu.
Do oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury
životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). Na těchto internetových
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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,
Ing. Poláková, tel. 495 817 183.
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
(dle údajů uvedených v oznámení)
Oznamovatelem záměru je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové.
Záměr se nachází v městě Solnice, k.ú. Solnice.
Předmětem záměru je stavba obchvatu města Solnice. Jedná se o stavbu v extravilánu
severozápadní části obchvatu silnice I/14 města Solnice v k.ú. Solnice (752428). Stávající
dopraní síť v území kolem města Solnice je tvořena silnicemi I/14, II/321 a III/29845, které
procházejí městem jako průjezdné úseky a vzájemně se zde i kříží. Centrum města
je dopravou z těchto silnic značně zatíženo. V přilehlém katastrálním území Kvasiny
se nachází průmyslový areál ŠKODA AUTO – Závod Kvasiny, který svou dopravou výše
uvedenou dopravní síť zatěžuje, především těžkou nákladní dopravou. Stavbou obchvatu
se doprava přesune mimo zastavěné území obce, odlehčí se přetížený průjezdný úsek
městem, zvýší se bezpečnost silničního provozu jak na silnici, tak i pro chodce a cyklisty
ve městě. Přesunem značné části automobilové dopravy mimo obec se sníží celkové negativní
dopady z automobilové dopravy na životní podmínky ve městě. V rámci záměru se zřídí
hospodářské sjezdy pro zajištění obsluhy přilehlých hospodářských pozemků. Nová
komunikace bude svým charakterem nejen výrazně kapacitnější, ale i mnohem bezpečnější.
Komunikace bude vybavena vodorovným a svislým dopravním značením, směrovými sloupky
a svodidly.

„otisk razítka“

z p. Ing. Martina Poláková
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník: KUKHK-19035/ZP/2018 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez oznámení)
2) Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice
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
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3) Městský úřad Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice
4) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Oznamovatel:
Královéhradecký kraj, zastoupený společností Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická
54, 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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