Krajský úřad Královéhradeckého kraje

dle rozdělovníku
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ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK–10482/ZP/2020
VYŘIZUJE:
Ing. Věra Miklasová
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení EIA, IPPC a technické
ochrany životního prostředí
LINKA | MOBIL:
495 817 674 | 737 999 877
E-MAIL:
vmiklasova@kr-kralovehradecky.cz
DATUM:

08.12.2020

Počet listů: 2
Počet příloh: 0/listů: 0
Počet svazků: 0
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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 konání veřejného projednání záměru „I/11
Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí“
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 oznamuje, že veřejné
projednání ve smyslu ust. § 17 zákona EIA záměru
„I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí“
se bude s ohledem na průběžně vyhlašovaná epidemiologická opatření konat
Místo: internetový přímý přenos z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, na odkazu: https://youtu.be/PRh5C9TOs3A
Datum: 18.12.2020 (pátek)
Čas:

14:00 hodin

Dotazy a vyjádření bude možné podávat písemně prostřednictvím e-mailu nebo
telefonicky. Telefonická linka a e-mail budou zveřejněny při zahájení veřejného
projednání.
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.

Ke sledování internetového přenosu je možno využít prohlížeč Microsoft Edge, který je
součástí operačních systémů Windows 10. Ke sledování lze využít i jiné prohlížeče, například
Google Chrome či další. Nedoporučujeme využít internetový prohlížeč Internet Explorer.
Na tuto skutečnost dopředu upozorňujeme.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Čestice, městys Častolovice, město Kostelec
nad Orlicí a Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně
o zveřejnění této informace na úředních deskách. 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 této informace na úřední desce.
STRUČNÝ PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ ZÁMĚRU
Krajskému úřadu byla dne 26.10.2020 doručena doplněná dokumentace vlivů záměru „I/11
Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí“ na životní prostředí
zpracovaná dle přílohy č. 4 zákona EIA. Doplněná dokumentace byla zveřejněna dne
05.11.2020, a to včetně zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce krajského úřadu.
Dle § 8 odst. 3 zákona EIA se veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní
samosprávné celky mohou vyjádřit k dokumentaci do 30 dnů od zveřejnění informace
o dokumentaci. Lhůta pro vyjádření k dokumentaci skončila dne 05.12.2020. Krajský úřad
zajistil zpracovatele posudku, který zpracuje posudek na základě dokumentace
a vyjádření k ní podaných, se zohledněním závěrů z veřejného projednání. Jako zpracovatel
posudku o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 5 zákona EIA byla
vybrána Ing. Pavla Žídková (osoba s autorizací podle § 19 zákona EIA, osvědčení č. j.
4094/435/OPVŽP/95 s posledním prodloužením autorizace pod č. j. 33369/ENV/16).
Vzhledem k tomu, že krajský úřad obdržel k dokumentaci nesouhlasné vyjádření veřejnosti, je
krajským úřadem nařízeno veřejné projednání dle § 17 zákona EIA.
Informace o veřejném projednání bude rovněž zveřejněna v Informačním systému EIA České
informační agentury životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód
záměru HKK924. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet
do dokumentace lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové, č. dveří N1.906, Ing. Věra Miklasová, tel. 495 817 674.
Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených
orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí
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Rozdělovník k č. j. KUKHK–10482/ZP/2020:
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde,
2) Obec Čestice, Čestice 94, 517 41 Čestice,
3) Městys Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice,
4) Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Dotčené orgány:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 500 02 Hradec Králové,
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové,
3) Obecní úřad Čestice, Čestice 94, 517 41 Čestice,
4) Úřad městysu Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice,
5) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
6) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229, 500 02
Hradec Králové.
Oznamovatel:
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.
Na vědomí:
1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
2) Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou,
3) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha,
4) Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové,
5) Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce,
6) RNDr. Vladimír Ludvík, Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové.
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