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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Kampus UK v Hradci Králové“
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 (dále jen „zákon“)
Identifikační údaje:
Název: Kampus UK v Hradci Králové
Kapacita (rozsah) záměru: Celková plocha realizace záměru je 81.689 m2. Celkový počet
parkovacích stání bude 405 krytých a 188 venkovních.
Charakter záměru: Předmětem záměru je výstavba (novostavba) kampusu Univerzity
Karlovy v Hradci Králové mezi objekty stávající fakultní nemocnice a ulicí Zborovská.
Kampus bude tvořen následujícími objekty - lékařská fakulta, farmaceutická fakulta, vědecké
centrum, kongresové centrum a parkovací dům.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Město: Hradec Králové
Katastrální území: Nový 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

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru:
Předpokládaný termín zahájení výstavby: květen 2010
Předpokládaný termín dokončení výstavby: říjen 2015
Oznamovatel: Univerzita Karlova v Praze
Závěr:
Záměr „Kampus UK v Hradci Králové“ naplňuje bod 10.13 v kategorii II přílohy č. 1
k zákonu. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je
zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl 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, k závěru, že záměr „Kampus UK
v Hradci Králové“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude
posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, ani ze strany dotčených
územních samosprávných celků vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení
a realizaci vlastního záměru.
Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 19.08.2009,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 17.08.2009,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 21.08.2009,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ze dne 17.08.2009,
- Muzeum východních Čech, ze dne 19.08.2009.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové souhlasí
s oznámením záměru za předpokladu, že:
1. v dalším stupni projektové dokumentace bude dopracována hluková studie o konkrétní
protihluková opatření na všech vytipovaných stacionárních zdrojích hluku z provozu
areálu Kampus UK Hradec Králové v denní době tak, aby byly splněny hygienické
limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližších chráněných objektů,
2. před zahájením užívání stavby bude provedeno měření hluku akreditovanou nebo
autorizovanou osobou z pozemní dopravy a ze stacionárních zdrojů v chráněném
venkovním prostoru staveb výpočtových bodů V1 – V4 dle hlukové studie v denní
době.
Z hlediska ochrany veřejného zdraví nepožaduje záměr dále posuzovat dle 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.
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Krajský úřad k vyjádření Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem
v Hradci Králové uvádí následující:
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové nepožaduje,
aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Podmínka uvedená ve vyjádření ze dne
17.08.2009 (čj. hk/30487/2009/2/hok.hk/hr) není směřována do procesu posuzování vlivů na
životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení.
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
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve
správním řízení a nelze se proti němu odvolat.
Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů
k záměru „Kampus UK v Hradci Králové“ zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost
o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník: k č.j. 14856/ZP/2009 – Pa
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde
2) Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, PO BOX 9, 501 01
Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408,
502 00 Hradec Králové
Oznamovatel:
Univerzita Karlova v Praze, zastoupená Ing. Radkem Píšou, Konečná 2770, 530 02 Pardubice
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
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