MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odbor výkonu státní správy VI
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové

V Hradci Králové

dne: 14.05.2008

ZÁPIS z veřejného projednání posudku k záměru
„Pec pod Sněžkou – Malá pláň – bytové domy, fitcentrum, kavárna“
I. Základní údaje
1.

Průběh posuzování před veřejným projednáním:

¾ 10. 4. 2007 – Obdrželo MŽP oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001
Sb. zpracované oprávněnou osobou, která je držitelem autorizace ve smyslu zákona č.
100/2001 Sb., Ing. Vladimírem Plachým
¾ 17. 4. 2007 byl převeden tento záměr na OVSS VI HK
¾ 20. 4. 2007 – bylo oznámení rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a
dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření
¾ 22. 5. 2007 - vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení s konstatováním, že
předložené oznámení se nepovažuje za dokumentaci a s upřesněním informací, které bylo
vhodné uvést do dokumentace zpracované dle přílohy č. 4 cit. zákona č. 100/2001 Sb.
¾ 8. 11. 2007 - obdrželo MŽP dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.
zpracovanou Ing. Vladimírem Plachým
¾ 9. 11. 2007 - byla dokumentace předána dotčeným územním samosprávným celkům a
dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření
¾ 20. 12. 2007 - byl příslušným úřadem pověřen Ing. Josef Tomášek, CSc. zpracováním
posudku
¾

9. 1. 2008 byla, na základě dopisu zpracovatele posudku, dokumentace vrácena
k doplnění

¾ 14. 1. 2008 bylo, na základě dopisu Ing. Posoldy, svoláno na 28. ledna, jednání na MŽP
Praha
¾ Na základě tohoto jednání bylo ředitelkou odboru PVI rozhodnuto, že proces EIA bude
pokračovat bez dopracování dokumentace
¾

5. 2. 2008 byl na žádost zpracovatele posudku schválen přizvaný expert pro oblast
NATURA 2000, RNDr. Jiří Veselý

¾ 12. 2. 2008 byla prodloužena lhůta pro zpracování posudku
¾ 31. 3. 2008 - obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek
¾ 2. 4. 2008 - byl rozeslán posudek dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření
¾ 21. 4. 2008 byla rozeslána pozvánka na veřejné projednání dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům

¾ 12. 5. 2008 - veřejné projednání záměru
2.
Veřejné projednání posudku se uskutečnilo dne 12.05.2008 od 15.00 hod. v
Penzionu VAK (u vodárny), Pec pod Sněžkou č.p. 159
3.
Ve smyslu § 4 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti pro
posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu veřejného projednání posudku byl pověřen
řízením veřejného projednání Ing. Miloslav Kozák, pracovník MŽP – OVSS Hradec Králové.
4.
Účastníci veřejného projednání
• Za oznamovatele – Ing. Petr Svinka, Ing. Pavel Posolda
• Zpracovatel dokumentace – Ing. Vladimír Plachý, Ing. Eliška Říčařová, Mgr. Jan Losík
• Zpracovatel posudku – Ing. Josef Tomášek, CSc., Ing. Jitka Krejčová, RNDr. Jiří Veselý
• Za Městský úřad Pec pod Sněžkou – p. Alan Tomášek
• Za Občanské sdružení lanová dráha Pec – Sněžka – p. Václav Lorenc
• Za veřejnost – viz prezenční listina
II. Průběh veřejného projednání
Uvedeného veřejného projednání záměru „Pec pod Sněžkou – Malá pláň – bytové domy,
fitcentrum, kavárna“ se celkem zúčastnilo 33 osob.
V úvodní části VP bylo stručně vysvětleno postavení procesu EIA v postupu přípravy
realizace posuzovaných záměrů a shrnut dosavadní průběh procesu EIA posuzovaného
záměru. Poté účastníci VP, uvedení v bodě I.4., krátce shrnuli svá stanoviska k záměru
a k projednávanému posudku.
V diskusi k uvedenému záměru vystoupila paní Seibertová a pan Lorenc. Vznesené
dotazy byly zodpovězeny v dostatečné míře.
III. Výsledek
Ve smyslu zákona byl uvedený záměr posouzen ze všech podstatných hledisek.
V průběhu VP nebyly uplatněny žádné připomínky, které by zásadním způsobem zpochybnily
možnost realizace posuzovaného záměru. Podmínky pro eventuelní realizaci záměru budou
součástí stanoviska příslušného orgánu.
Z průběhu VP byl pořízen video záznam jako pracovní materiál a podklad pověřené
osoby pro zpracování Zápisu příslušného úřadu dle § 17 odst. 5 zákona .
O pořízení video záznamu byli účastníci VP v úvodu a na závěr informováni.
Jako pověřená osoba konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro
veřejné projednání posudku k záměru „Pec pod Sněžkou – Malá pláň – bytové domy,
fitcentrum, kavárna“ v královéhradeckém kraji oznamovatele BAU-INVEST Pec pod
Sněžkou, s.r.o. podle zákona a vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti
pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání
posudku.

Ing.Miloslav Kozák v.r.
pověřený řízením veřejného projednání posudku

