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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 doplněné dokumentaci vlivů záměru „I/11
Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí“ na životní
prostředí
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 informaci
o doplněné dokumentaci vlivů záměru „I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky
Častolovice – Kostelec nad Orlicí“ na životní prostředí (dále jen dokumentace), zpracované
podle přílohy č. 4 k zákonu EIA, spolu s žádostí o vyjádření se.
Ve smyslu ust. § 8 odst. 3 zákona EIA má veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky možnost zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
a to do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce
Královéhradeckého kraje.
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 informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace 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 dokumentaci do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
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– spokojený občan.

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 neprodleně
o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce.
Do dokumentace lze také nahlédnout 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.
Krajskému úřadu byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, zpracovaná dle přílohy
č. 4 zákona EIA, doručena dne 16.03.2020. Dokumentace byla zveřejněna dne 25.03.2020,
a to včetně zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce kraje. Jako zpracovatel
posudku o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 5 zákona 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).
Krajský úřad podle ust. § 8 odst. 5 zákona EIA na základě veškerých připomínek a doporučení
zpracovatele posudku vrátil oznamovateli dokumentaci k doplnění dne 05.05.2020.
Základní informace o záměru
(zpracováno z údajů uvedených v dokumentaci)
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, obci Čestice, k. ú. Čestice u Častolovic, městysu
Častolovice, k. ú. Častolovice a městě Kostelec nad Orlicí, k. ú. Kostelec nad Orlicí.
Oznamovatelem záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
4 (IČO: 65993390).
Předmětem záměru je novostavba dvoupruhové směrově nerozdělené pozemní komunikace
v kategorii S11,5/90 s maximální dovolenou rychlostí 90 km/h a délkou 3,700 km. Výchozím
místem je východní okraj obce Čestice, kde navrhovaný záměr navazuje na stávající silnici
I/11. Návrh trasy je proveden ve dvou variantách – Základní a Upravená.

z p. Ing. Věra Miklasová
odborná referentka na úseku
posuzování vlivů na životního prostředí
Příloha: dokumentace na CD nebo v tištěné podobě
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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 (bez přílohy),
2) Obec Čestice, Čestice 94, 517 41 Čestice (CD),
3) Městys Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice (CD),
4) Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí (CD).
Dotčené orgány:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 500 02 Hradec Králové (CD),
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (bez přílohy),
3) Obecní úřad Čestice, Čestice 94, 517 41 Čestice (bez přílohy),
4) Úřad městysu Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice (bez přílohy),
5) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí (CD),
6) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229, 500 02
Hradec Králové (CD).
Oznamovatel:
1) 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) Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou (bez přílohy),
3) Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno (bez přílohy),
4) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha (bez přílohy),
5) Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (bez přílohy),
6) Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce (svazek).
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