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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 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice
– Kostelec nad Orlicí“ zařazeného v kategorii II, bodu 49, 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 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice
– Kostelec nad Orlicí“ 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 Čestice, městys
Častolovice, město Kostelec nad Orlicí, 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.
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
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

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
Uvažovaným záměrem je obchvat městyse Častolovice, včetně křižovatky Častolovice –
Kostelec nad Orlicí“. Obchvat je navrhován na silnici I/11.
Obchvat silnice I/11 je řešen jako dvoupruhová komunikace v návrhové kategorii S11,5/80
a jeho celková délka je 3,7 km.
Komunikace obchvatu je navržena jako silnice I. třídy v kategorii S 11,5/80 (šířka 11,5 m
a návrhová rychlost 80 km/h). Směrodatná rychlost činí 90 km/h. Trasa obchvatu je navržena
dle ČSN 73 6101, přičemž není dodržena nejmenší vzdálenost mezi křižovatkami, tedy 2,0 km
pro danou návrhovou kategorii komunikace.
V současném stavu je silnice I/11 vedena středem obce Častolovice. Toto vedení trasy
vyvolává negativní účinky dopravy na své okolí, zejména z důvodu hluku, emisí, ale
i bezpečnosti. Zastavěné území na druhou stranu snižuje komfort, plynulost i rychlost uživatelů
silnice I/11.
Plynulost dopravy je dále narušována uzavíráním železničního přejezdu v okrajové části
Častolovic, a to zejména v době dopravních špiček. Záměrem oznamovatele dopravy je
výhledový interval osobních vlaků 30 min. v jednom směru, tedy uzavření přejezdu 4 krát
za hodinu. Přejezd je navíc situován v těsné blízkosti zastávky Častolovice zast., což dobu
uzavření přejezdu prodlužuje.
Novostavba obchvatu řeší současnou nevyhovující dopravní situaci při průjezdu středem obce
Častolovice, kde vymístěním tranzitní dopravy mimo zastavěnou oblast dojde k výraznému
snížení vlivu hluku a exhalací na obyvatele, a vlivu vibrací na okolní objekty. Podstatně
se zvýší bezpečnost chodců v obci, která nebude rozdělena dopravou jako v současnosti.
Napojení na stávající stav v obci Čestice je navrženo dle ČSN 73 6110, se stejným šířkovým
uspořádáním a návrhovou rychlostí 50 km/h. Návrh křižovatek je proveden dle ČSN 73 6102.
Minimální poloměr směrového oblouku je 1000 m a největší podélný sklon činí 1,5 %. Základní
příčný sklon komunikace je střechovitý (s vrcholem v ose komunikace) a činí 2,5 %. Klopení
ve směrových obloucích je navrženo kolem osy jízdního pásu, tedy kolem osy komunikace.
Maximální dostředný sklon ve směrových obloucích činí 3,0 %.
Návrh trasy je proveden ve dvou variantách – Základní a Alternativní. Obě varianty mají
shodné směrové a výškové vedení, liší se typem a umístěním křižovatek. V Základní variantě
jsou navrženy preferované typy a umístění křižovatek, které je však možno nezávisle
kombinovat s řešením ve variantě Alternativní.
Vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou popsány v textu
oznámení záměru zpracovaném podle přílohy č. 4 zákona.
Oznamovatelem záměru je společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 (IČO 65993390).
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).
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Výchozím místem je východní okraj obce Čestice, kde navrhovaný záměr navazuje
na stávající silnici I/11. Trasa je dále vedena jižně od závodu ISOVER a městyse Častolovice
oblastí Přírodního parku Orlice. Mezi městysem Častolovice a městem Kostelec nad Orlicí je
navrženo napojení obou sídel prostřednictvím úrovňové křižovatky.

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

Příloha: oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona
Rozdělovník k č. j. KUKHK–34042/ZP/2018:
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez oznámení)
2) Obec Čestice, Čestice 94, 517 41 Čestice (bez oznámení)
3) Městys Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice (bez oznámení)
4) Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
(bez oznámení)
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 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) MŽP, odbor obecné ochrany přírody, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznamovatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (bez oznámení)
Na vědomí:
1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení)
2) MŽP, 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)
4) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha
(bez oznámení)
5) Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (bez oznámení)
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