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Odbor | oddělení  Vyřizuje | linka | e-mail 

   Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Martina Poláková / 183 

   Oddělení EIA a IPPC mpolakova@kr-kralovehradecky.cz

 

 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon posuzování vlivů 

na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – oznámení 

veřejného projednání posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „Zástavba 

rekreačních objektů v České Skalici – Spytě na p.p.č. 1590/28, 68/2, 68/3“ na životní 

prostředí   

 

 

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, Vám tímto oznamuje, že veřejné projednání 

ve smyslu ust. § 17 zákona k záměru 

 

 

„Zástavba rekreačních objektů v České Skalici – Spytě  

na p.p.č. 1590/28, 68/2, 68/3“ 
 

 

se bude konat 

 

Místo: Penzion Olga - jídelna, třída T. G. Masarykova 833, 552 03 Česká Skalice  

            

Datum: 20.06.2013 

 

Čas: 15:00 hodin 

     

 

 

 

mailto:mpolakova@kr-kralovehradecky.cz


2 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Česká Skalice a Královéhradecký kraj, 

žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění informace o místě a času konání 

veřejného projednání na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území 

obvyklým způsobem (např. v místním tisku, rozhlase apod.), a to po dobu nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky v souladu s § 16 

odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému úřadu 

(tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu. 

 

Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Náchod, žádáme neprodleně o zveřejnění informace 

o místě a času konání veřejného projednání na úřední desce, a to po dobu nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. Zároveň je žádáme o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení 

informace o místě a času konání veřejného projednání na úřední desce v nejkratším 

možném termínu. 

 

Oznamovatele žádáme, aby zajistil na veřejném projednání účast zpracovatele dokumentace 

o vlivech záměru na životní prostředí. 

 

Informace o místě a času konání veřejného projednání lze získat na internetových stránkách 

České informační agentury životního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp). 

Informace o místě a času konání veřejného projednání je také na internetových stránkách 

krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce Životní prostředí a zemědělství 

– Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní 

prostředí – EIA a SEA. Na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou 

podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce. Případné dotazy, další 

informace k záměru a možnost nahlížet do posudku lze také na krajském úřadu, Pivovarské 

náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. M. Poláková, tel. 495 817 183. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dr. Ing. Richard Veselý 

vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

Rozdělovník (č.j.: 8610/ZP/2013-Po):  

 

Dotčené územní samosprávné celky:  

1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové  

2) Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice 

 

Dotčené správní úřady: 

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec  

    Králové 

2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

3) Městský úřad Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice 

4) Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod 
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Oznamovatel: 

Beste–Investering, s.r.o., Velký Třebešov 88, 552 02 Velký Třebešov  

 

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  

3) Lenka Rusová, P.O.BOX 81, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  

4) RNDr. Tomáš Bajer, Šafaříkova 436, 533 51 Pardubice 

5) Ing. Josef Tomášek, CSc., Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


