
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové, dne 24. 08. 2009 
Č.j. 5129-1/550/09-Ko 
      50978/ENV/09  
 
 
  
 
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

podle § 7 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 
 
Identifikační údaje: 
 
Název:  „Rekreační domy Vrchlabí“ 
 

 Kapacita (rozsah) záměru:   

 Celková zastavěná plocha včetně komunikací a zpevněných ploch 1 379,1 m2 

 Předpokládaná zastavěná plocha objektu     3x 112,08 m2 

 Přepokládaný počet parkovacích míst    6 

 
Charakter záměru:  Záměrem investora je realizace 3 rekreačních domů 
v obci Vrchlabí. Využívání domů se předpokládá sezónní, především v zimním období.  

V dotčeném území nejsou plánovány další záměry, které by mohly mít kumulativní 
vliv s posuzovaným záměrem.  

Návrhová plocha pozemku je územně plánovací dokumentací definována smíšením 
funkce bydlení a občanské vybavenosti.  

Realizace záměru je v souladu s platným územním plánem Vrchlabí.  
 
 
Umístění:  kraj: Královéhradecký  

 obec: Vrchlabí 

 kat. území: Hořejší Vrchlabí 

Zahájení:   září 2009 
 
Ukončení:   říjen 2010 
 
 
Oznamovatel:   Jaroslav Novotný, Stárkov – Chlívce 1, 549 31 Hronov 
  
 



Souhrnné vypořádání připomínek: 
 
 V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad celkem pět vyjádření 
DSÚ. 

Na základě obdržených vyjádření lze konstatovat, že připomínky 
k oznámení se týkají zejména oblasti vlivu na soustavu NATURA 2000, ochrany 
přírody a krajiny a porovnání variant řešení záměru. 
  
Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. 
  
Závěr: 
 

Záměr „Rekreační domy Vrchlabí“ naplňuje dikci bodu 10.10. (Rekreační a 
sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných 
podle zvláštních právních předpisů), kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému 
zákonu. Podle § 7 citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem 
bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude 
posuzován podle citovaného zákona. 
 

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených 
v příloze č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), v platném znění, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 
 

„Rekreační domy Vrchlabí“ 

má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného 
zákona. 

 
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních 

samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení 
na 10  kusů + elektronickou podobu dokumentace. 

 
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní 

správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení 
není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 

 
 
Ke zveřejněnému oznámení se v zákonném termínu vyjádřili: 

- KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 
- ČIŽP OI Hradec Králové 
- MŽP, odbor ochrany vod 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
- Správa KRNAP 

 
 
 
 
JUDr. Ing. Emil Rudolf 
ředitel odboru výkonu státní správy 
 
 
 
 
Obdrží: 
oznamovatel 
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