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Krajský úřad KráloVéhradeckeho kraje

Váa dops z. dne lVéšeziačká (č j )
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a zemědě]ství
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Hradec Krá|ové
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Sp,znak, s:i lež]m 208.3,Vl0

Po§uzoYání vliyů na žiyotní prostředi podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliYů
na žiÝotní prostř€dí a o změně něktedch souvi§ejících zákonů (zákon o po§uzoráoí
Yliyů na životní prostředí), Ye ztlěíí pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon EIA") -
zahájení zjišt'ovaciho řízení záměru ,,V14 RYchnov nad Kněžnou - obchvat"
zařazeného v kategorii II, bod 9.1 přilohy č. 1 zákona

Krajský úiad Kráovéhradeckého kraje. odbor žjvotního prostředí a zemědělství
(dále jen ,,kajský uřad"), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 Zákona ElA, \Tkonávající
státní spťá\u v oblasti posuzováni v]ivů na životní prostŤedí, Vám timto Zasílá kopii
oznámení podle přílohy č, 3 k zákonu ElA, ziměru ,,I/14 Rychrrov nad Kněžnou - obchvat"
podle § 6 odst, 6 zákona EIA a sděluje vám, že tento záměr bude podroben zjišt'ovacímu
řízení podle § 7 Zákona EIA.

Dotč€né územní sámospřávné c€lky, tj. i\4ěsto Rychnov nad Kněžnou, obec Synkov -
Slemeno a Královéhladecký kra.j, žádáme ve snryslu § 16 odst, 3 zákona EIA neprodleně
o zveiejnění informace o oznánení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na
úiedních deskách současně s upozorněním, že veřejnost, dotčená veřeinost, dotčené správní
úiady a dotčené územní samosprávné ce]ky ve smyslu § 6 odst, 7 zákona EIA mohou zaslat
své písemné \.yjádieúí k ozniimení do 20 dnů ode dne zveiejnění iníbrmace o oznamenl na
uřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveiejnění je podle § 16
odst.4zákonaEIAnejméně]5dnů,ZároYeňžádámevsouladus§16odst,{zákonaElA
o vyrozumění příslušného úřadu o dni v},věšení informace o oznámení na úřední desce
v nejkratším možném teřmínu.

Do oznánení IZe také nahlédnout na intemeto!ých stránl<ách České infomační agentury
životního prosťedí (http://porta l, cenia.czleiasea/viety'eia 1 00 cr), Na těchto inten,ietových
stránkách lze také Získd elektronickorL podobu této písemnosti pro Zveřejnění
na elektronické úřední desce, Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet

Vstřícný, rych ý a prcíesionálni úřad
spokoiený občan
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č, dveří N1,906" Ing. Poláková, tel, 495 817 183.

všeobecně sřozumitelíó §hlnutí netechnického charakreru
(dle údajů Lrvedených v oznámení)

Oznamovatelein zfuIěru jc spo]ečnost ŘcditelsLr,1 silnic a dálnic ČR, \a P:;i- _ :-, jl,
I]n 0J Pli"h,,

Žaměr sc nachází \,nlěstě Rychnov nad Kněžnou (k,ir, Lipol,ka u Rlchncr\a l:-; \,-ř,]u

" 
Ři"'ru,,o"],roa r.e;,,ou) a oúci Synkor,Sleneno (k,ú, Slemeno u Ryclmola n3,] K,:i ,,:,

Piedměte]nZánčru..li'l.1R}chnovnaclKněžnortobchvat...jepie]oŽka'silniceT]r1..:i.l
;i;];:k;; š,;',-,b".káuu. J,ou předloženy ,aťiant) 2A a 2C, které jsoLr ot,i :l:" ž:li
,'r"i"g",ii s 11.5i'70 pro extravilán a pro vedení v Zasiavěné části něsta NíS lj 6' P,r Ji,
;;Ó"j. ,"eat"i' .itoouan tlo sieiného _rlrstc , 

(nopo]eni !|. .9luL,_z,li 
kiz",:lt,

nu §r"iot.rtoue uti"ll. konec je napoj en na J iriskor u ulir:i r se\ eml cisti mésia, í,zd],ii jlc

."r,)..j jelrr:,Ň'iazae r,arianty. Vstarlra zrpatirilrn L,bclr\atu rncsta iť §oučá:ri pnni

""pyl;ÝJrbi,, 
;;iihá etapa jc situováia jlžnrnl imérem a ne],L] ]Jredlnctenl piedkLádeleho

oznámer'i,
V*i""i"-Zr l" vedena v tlase západního obchvatu města R),clmo. nad Kněžnorr "1l,\ájjiň';;;" ]; +,iii t"'' Začátek úseku je napojen do stávajicí okružni křižor rlk1

nu §i".t"ito"e uíi.i, která bude přestavěna i rlirvotlů nevyhovujícich palametrú a doplnčna

"-r,, 
no ,, , 

" 
.-+,.u , u lije PoCl BddIiťm 1a l Il t,nér \'anlberk

i ii-"il:ř, ,l ". i"lo7l l ,ilricc l l,r raT,jenr piclo7l" ,"l i(e ll rl8, piťdlo-c_,r -,,
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stávajicí silnici 1, i]'u,uinn,,ou st}koloLL knžo\ JtkoLL Zbltek tras1

i" 
""rr)",l "ii "Oi 

t.,zcn, se slnic.mi tIL l'říd_\, polrlimi cestami a ]oká]ním hiókori(]orem

nr,. ni,r.,,or,,"i", r el\etl J< raLc,c llJ,ť.la\l/e]nhn,o,1,1,
i;ffi;;Č;. "il." iJJ,ip"ani,,' ot"l,\,atem města, ale vice se odk]ání od zah'ádkáiskc

i,'l""j" 
" "ui,i.",, 

,"..avbLi p;dél silnice IIl/j21 1 úíjí západně. celková délka tras],je _1,_i ]6
'k.";"J ;;"'ň;;"llrt',l , e ,telne trase jako varianta 2A, ljší sc pouze \ýško\ \ l11

vedením.
Óilino"iio"e .tyto"e křižovatky v kfi 1,050 se směrové vedení tras},od],lánj vice západninl

.".e."-,'Ěr"(ii",."*] přeložkl,je obchvat napojen na stávající I/]4 iuo\,ňovoLl ý\ko\oLr

iliZ".,"it"" Ostatní kiíiení se ;ilnicemi IlL TŤiáy" polnimi cestamj a lokálním hiokoridorern

j..ru .^ri""o .i-ot rovňor,é, Celkemie na iéto trase na\Ťženo 8 mostů,

],Lz:L
kn,inlr'úř.xl i]

Kri1o!éhřJdetkého knje
ž0olni]rJ,í.!ti.:]i i lťma.'ú nýí'&]J FAio

7 p, I1]g, Mafiina Poláko\,á
odborná refcrenlka rTa úseku posuzo!áni

vlivů r,n životni prostředi
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I Přílohai kopie oznámení

Rozdělovník: KUKHK-37860/ZPl2016 - Po

Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký krai, odbor kancelai hejtmana, PivovaĎké nánlěstí ] 2,15. 500 03 Hradec

Králové - Zde (beZ oznámení)
2) Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136. 516 01 Ryc]mov nad Kněálou
3) Obec Synkov-Slenreno, Syntov 48, 5l6 01 Rychnov nad Kněžnou

Dotčené §práyní úřady:
1) Kraiská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v lŤadci ]Gálové,

H.rbrma".r a o, 50l 0 Hradec Králol e

2) ČIŽP oI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Obecni úiad Synkov-Slemeno, S,vnkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
,+) Městský úřad Rychnov nad Krrěžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Ryclmov nad Knéžnou

oznrmovat€l:
Ředitelství si]nic a dálnic ČR, Na Pantťáci 54ó/56, 140 o0 Praha (bez oznámení)

Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor ElA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení)
2) MŽP ČR. odbor výkonu státní správy vI.. Resslova 1229, 50o 02 Hradec Králové
(bez oznámení)
3) MLzeum a galerie Orlickýclr hor Rychnov nad Kněžnou. Jiráskova 2, 516 01 Rychnov

nad Kněžnou (bez oznámení)
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