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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 22 písm. a) 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“), v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl dle ust. § 7 odst. 6 zákona EIA takto:
záměr „III/30118 Stárkov – Oprava opěrné zdi Stárkov“

nebude posuzován podle zákona EIA.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 21.09.2016 oznámení záměru „III/30118 Stárkov – Oprava opěrné
zdi Stárkov“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále jen „oznámení záměru“).
Oznamovatelem záměru je společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové. Oznámení záměru vyhotovila společnost EMPLA AG spol. s r.o.,
Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové.

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.

Dne 29.09.2016 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Město Stárkov a Královéhradecký kraj, krajský úřad
požádal ve smyslu ust. § 16 odst. 3 zákona EIA neprodleně o zveřejnění informace
o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet na úředních deskách. Dobu
zveřejnění podle ust. § 16 odst. 4 zákona EIA krajský úřad stanovil na nejméně 15 dnů.
Zároveň krajský úřad požádal v souladu s ust. § 16 odst. 4 zákona EIA dotčené územní
samosprávné celky o vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
v nejkratším možném termínu.
Dále krajský úřad informoval podle ust. § 6 odst. 7 zákona EIA dotčené územní
samosprávné celky, dotčené správní úřady, veřejnost a dotčenou veřejnost o lhůtě pro zaslání
písemných vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Krajský úřad dále informoval, že do oznámení lze také nahlédnout
na internetových stránkách
České
informační
agentury
životního
prostředí
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK835.
Dne 29.09.2016 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné nahlížet
do oznámení záměru, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru uplynula dne 20.10.2016.
Ke zveřejněnému oznámení záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 20.10.2016, č.j.: KUKHK-29878/ZP/2016 – Po, ev.č.: 100572/2016/KHK,
- Královéhradecký kraj, ze dne 05.10.2016, č.j.: KUKHK-32098/KH/2016,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 06.10.2016, č.j.: KHSHK 29952/2016/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
ze dne 18.10.2016, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1612994.001/16/KDR,
- Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, ze dne 05.10.2016, č.j.: MUNAC
55617/2016/ŽP,
- stanovisko Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, ze dne 11.10.2016, č.j.: 03096/VC/16.
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených správních úřadů a dotčených
územních samosprávných celků vzneseny námitky proti předloženému oznámení a realizaci
záměru. Veřejnost a dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřila. Z obdržených vyjádření
dotčených územních samosprávních celků a dotčených správních úřadů k předloženému
oznámení záměru nevyvstal požadavek na posuzování záměru podle zákona EIA.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém
vyjádření ze dne 06.10.2016, č.j.: KHSHK 29952/2016/HOK.HK/Hr, souhlasí se záměrem
a nepožaduje záměr posuzovat podle zákona EIA.
Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 05.10.2016, č.j.: KUKHK-32098/KH/2016,
nepožaduje záměr posuzovat podle zákona EIA.
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Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém
vyjádření ze dne 20.10.2016, č.j.: KUKHK-29878/ZP/2016 – Po, ev.č.: 100572/2016/KHK,
nemá z hlediska orgánu ochrany ovzduší, z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu
a ochrany vod k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti
Broumovsko (dále jen „CHKO Broumovsko“), ve svém stanovisku ze dne 11.10.2016,
č.j.: 03096/VC/16, souhlasí se závěry a podmínkami stanovenými pro realizaci záměru
v předloženém oznámení záměru a konstatuje, že konkrétní opatření pro realizaci záměru
převezme CHKO Broumovsko formou podmínek do následujících řízení.
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, ze dne 05.10.2016, č.j.: MUNAC
55617/2016/ŽP, nepožaduje záměr posuzovat podle zákona EIA.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP“),
ve svém stanovisku ze dne 18.10.2016, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1612994.001/16/KDR, upozorňuje
z hlediska ochrany přírody na platnou legislativu v oblasti ochrany přírody a krajiny.
ČIŽP z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod, odpadového hospodářství a ochrany lesa
nemá připomínky k předloženému oznámení záměru.
Podklady pro vydání rozhodnutí:
- oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona EIA,
- vyjádření obdržená k záměru podle § 6 odst. 7 zákona EIA.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 3 zákona EIA
III/30118 Stárkov – Oprava opěrné zdi Stárkov
Záměr „III/30118 Stárkov – Oprava opěrné zdi Stárkov“ naplňuje ust. § 4 odst. 1 písm. e)
zákona EIA.
Oznamovatel záměru:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Kapacita (rozsah) záměru:
Délka opěrné zdi: 200,0 m.
Volná šířka objektu: 3,5-5,5 m + zpevněná krajnice proměnlivé šířky.
Výška nad dnem: 3,5 m – 5,0 m.
Šířka dříku: 0,4 m + 0,25 m kamenný obklad líce.
Zatížení a zatížitelnosti: navrženo dle ČSN EN 1991-1, ČSN EN 1991-2.
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):
Kraj: Královéhradecký
Město: Stárkov
K.ú.: Stárkov
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Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem záměru jsou opravy stávající opěrné zdi včetně opravy souvisejících stavebních
objektů. Zejména se jedná o nahrazení stávající nevyhovující kamenné opěrné zdi novou
opěrnou zdí, opravu komunikace v celé délce opěrné zdi. V rámci stavby je nutno s ohledem
na rozsah výkopových prací zabezpečit svah nad opravovanou zdí a kanalizační potrubí
uložené v komunikaci. Stávající směrové a výškové vedení stavby bude zachováno. V rámci
opravy komunikace dojde k úpravě stávající deformované nivelety. Nová opěrná zeď bude
kopírovat stávající stav.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Oprava opěrné zdi včetně souvisejících stavebních objektů bude probíhat v rozsahu stávající
opěrné zdi. Stávající opěrná zeď je situovaná podél silnice III. třídy č. 30118 v obci Stárkov.
Opěrná zeď se nachází v intravilánu obce Stárkov v katastrálním území Stárkov. Opěrná zeď
zajišťuje stabilitu pozemní komunikace vedené v dotčeném úseku obce souběžně s vodním
tokem – potokem Dřevíč.
Opravou opěrné zdi včetně dotčených stavebních objektů dojde k odstranění současného
nevyhovujícího technického stavu a bude zajištěna vyšší bezpečnost provozu a delší
životnost celé konstrukce. Provedením opravy nedojde k navýšení dosavadních parametrů
stavby. Stávající vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby bude zachováno.
Oprava se provádí v rozsahu stávajících stavebních objektů. V rámci opravy dojde
k nahrazení stávající nevyhovující opěrné zdi novou železobetonovou úhlovou zdí. Opěrná
zeď bude na líci upravena kamenným obkladem. Na železobetonové římse bude osazeno
zábradelní mostní svodidlo na úroveň zadržení H2. V rámci opravy opěrné zdi dojde
k provedení souvisejících stavebních objektů. Jedná se o objekty komunikace.
V rámci opravy komunikace dojde k úpravě stávající deformované nivelety. Nová opěrná
zeď bude kopírovat stávající stav. Využití území bude beze změn, zůstává původní využití.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
Objekty pozemních komunikací
SO 101 Komunikace km 2,191 – km 2,337
SO 102 Komunikace km 2,337 – km 2,391
Mostní objekty a zdi
SO 251 Opěrná zeď km 2,191 – km 2,337
SO 252 Opěrná zeď km 2,337 – km 2,391
Po dobu výstavby je doprava na silnici III/30118 zcela uzavřena. Veškerý provoz bude
převeden na objízdnou trasu.
Stavba je provedena v jedné etapě. Výstavba opěrné zdi může být s ohledem na nutnost
těsněného zapažení ve vodním toku prováděná po částech.
Pro přístup na stavbu budou využity stávající veřejně přístupné pozemní komunikace v obci
Stárkov - stávající komunikace III/30118.
Úvahy, kterými se krajský úřad řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních
předpisů:
Vlivy na ovzduší
Realizací záměru nedochází ke zvýšení prašnosti ani ke vzniku emisí znečisťujících látek,
které by významným způsobem zatěžovaly předmětné území nad stávající stav.
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Hluk
Nejbližší chráněné objekty se nalézají v bezprostřední blízkosti záměru. Jedná se stávající
rodinné domy podél komunikace III/30118 v obci Stárkov. Realizace záměru
nezpůsobí navyšování hlukové zátěže v předmětné lokalitě, jelikož provoz záměru není
svázán ani spjat se zdroji, které by hlukovou zátěží ovlivňovaly.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Realizace záměru neovlivní odtokové poměry v území. Provozem záměru nebudou
produkovány splaškové ani technologické vody.
Dešťové vody - odvodnění řešených zpevněných ploch bude řešeno stávajícím způsobem,
tzn. přes silniční vpusti do koryta potoka. Realizací záměru dojde pouze k výměně dožilých
vpustí a šachet, stokových potrubí a úpravě vyústění.
Vlivy na půdu
V rámci realizace záměru dojde k trvalému i dočasnému záboru v rámci ochrany pozemků
ze zemědělského půdního fondu (chráněná krajinná oblast II.- IV. zóna). Dočasné zábory
pozemků budou v rozsahu výkopových prací v korytě vodního toku a v rozsahu provedení
konstrukce pažení koryta. Po provedení prací budou dotčené plochy uvedeny do původního
stavu.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory se v dotčeném území nenacházejí.
Flóra, fauna, ekosystémy
Záměr nezasáhne do koridoru územního systému ekologické stability. Předkládaným
záměrem nebudou dotčena žádná biocentra ani biokoridory.
Natura 2000
V místě záměru je vymezena Evropsky významná lokalita Metuje - Dřevíč.
Přílohou oznámení záměru podle zákona EIA je vyhodnocení vlivu záměru
„III/30118 Stárkov – opěrná zeď“ na území soustavy Natura 2000, které vypracovali v srpnu
2016 Mgr. Alice Háková a Mgr. Jan Losík, PhD., kteří jsou držiteli autorizace k provádění
posouzení podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. Na základě charakteru záměru, umístění záměru a informací o výskytu
předmětu ochrany evropsky významné lokality dojde realizací záměru k ovlivnění populace
mihule potoční. S ohledem na rozsah záměru byl vliv vyhodnocen jako mírně negativní.
Ve vyhodnocení vlivu na soustavu Natura 2000 jsou pro minimalizaci ovlivnění navržena
následující opatření, Cit:
- „Před začátkem stavebních prací proběhne odlov a následný transfer dospělců i minoh.
Práce provede odborně způsobilá osoba. Místo transferu bude odsouhlaseno Správou CHKO
Broumovsko. Jako vhodné se jeví přírodě blízký úsek nad obcí Stárkov.
- Zásah do koryta toku včetně odlovu jedinců a přesunu náplavů proběhne od 15.7.
- Přesun bahnitopísčitých náplavů z míst narušených při stavbě, do části zvodnělého koryta,
proběhne po jednotlivých úsecích pod dohledem odborně způsobilé osoby.
- Pro diverzifikaci břehu a na podporu vzniku nových náplavů je žádoucí na vhodných
místech instalovat do koryta toku mrtvé dřevo. Přesné umístění bude zapracováno do
projektové dokumentace po konzultaci s pracovníky Správy CHKO Broumovsko.
- Před zahájením stavby bude vypracován povodňový a havarijní plán, který bude
odsouhlasen Povodím Labe a Správou CHKO Broumovsko. Je žádoucí, aby při provádění
stavby byla na konci úseku instalována norná stěna, která zachytí případné unikající ropné
látky.
5

- Stavební mechanismy budou parkovat na zpevněných plochách mimo bezprostřední okolí
toku. Budou instalovány záchytné vany proti úniku pohonných hmot.“ Konec citace.
- Pro kontrolu navržených zmírňujících opatření doporučujeme při stavbě účast odborně
způsobilé osoby, biologického dozoru stavby.
V závěru vyhodnocení vlivu záměru na území soustavy Natura 2000 zpracovatelé konstatují,
že realizace záměru nebude mít významný vliv na celistvost a předměty ochrany území
soustavy 2000.
Krajina
Realizací posuzovaného záměru nedojde k negativnímu vlivu na krajinný ráz.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Území nelze označit za prostor historického, kulturního nebo archeologického významu, i
když pochopitelně vzhledem k historii osídlení nelze vyloučit při provádění zemních prací
archeologické nálezy. V takovém případě je nezbytné postupovat v souladu s příslušnou
legislativou.
Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval,
zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných
vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených
vyjádření krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.
Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií
uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění
záměru, především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření
příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření
dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti
a na základě oznámení záměru.
Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostřední a veřejné zdraví
kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území,
na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní
prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění
pozdějších směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.
V souladu s ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr „III/30118 Stárkov – Oprava opěrné zdi Stárkov“ bude posuzován podle zákona
EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad. Na základě
zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA krajský
úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „III/30118 Stárkov –
Oprava opěrné zdi Stárkov“ nebude posuzován podle zákona EIA.
Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení se zveřejňuje způsobem podle § 16 zákona EIA
a doručuje veřejnou vyhláškou.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Město Stárkov a Královéhradecký kraj, jsou povinny
rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a vyrozumět
o tom krajský úřad.
Na základě předloženého oznámení a obdržených vyjádření krajský úřad rozhodl, že záměr
„III/30118 Stárkov – Oprava opěrné zdi Stárkov“ nebude posuzován podle zákona EIA.
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Poučení účastníků řízení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání do 15 dnů
ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Rozhodovat o odvolání přísluší Ministerstvu životního prostředí.
Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená
v § 3 písm. i) bodě 2 zákona EIA. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA
doloží dotčená veřejnost v odvolání.

-otisk úředního razítkaz p. Ing. Martina Poláková
odborná referentka na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
Královéhradecký kraj a Město Stárkov se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě
k tomu určeném ve smyslu ustanovení § 16 zákona EIA (minimálně 15 dnů) a poté
o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu. Po stejnou dobu bude rozhodnutí
vyvěšeno i na úřední desce Královéhradeckého kraje a zveřejněno též způsobem,
umožňujícím dálkový přístup.
Rozdělovník: KUKHK-29878/ZP/2016 - Po
Účastníci řízení:
SÚS Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, zastoupená Ing. Ivanem Šírem, Haškova
1714/3, 500 02 Hradec Králové
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
2) Město Stárkov, Stárkov 82, 549 36 Stárkov
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) Městský úřad Stárkov, Stárkov 82, 549 36 Stárkov
4) Městský úřad Hronov, nám. Čs. Armády 5, 549 31 Hronov
5) Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
6) Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská59, 549 54 Police nad Metují
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
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