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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) – zveřejnění 

doplněné dokumentace 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 zasílá k vyjádření doplněnou 

dokumentaci vlivů záměru „Zástavba rekreačních objektů v České Skalici – Spytě na p.p.č. 

1590/28, 68/2, 68/3“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), jejíž zpracování zajistil 

oznamovatel podle § 8 odst. 1 zákona. V předchozích řízeních podle zákona byl záměr 

předložen pod názvem „Zástavba rekreačních objektů, rekreačních ploch a komunikací Česká 

Skalice“. Na žádost oznamovatele je v dalších řízeních záměr předkládán pod názvem 

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

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

žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o dokumentaci 

a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě 

jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) 

současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě 

do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje 

(tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb., 

o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů 

na životní prostředí, nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona 

o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení informace o dokumentaci 

na úřední desce v nejkratším možném termínu. 

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

o dokumentaci na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme 

o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední desce 

v nejkratším možném termínu. 

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu 

§ 8 odst. 2 a 3 zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci krajskému úřadu nejpozději 
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do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Královéhradeckého 

kraje.  

Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 8 odst. 3 zákona na skutečnost, že každý má 

možnost zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci Krajskému úřadu 

Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové - a to do 30 

dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Královéhradeckého 

kraje. 

Do textové části dokumentace lze také nahlédnout na internetových stránkách České 

informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia) – kód HKK521. Informace 

o rozeslání dokumentace 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. 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 dokumentace lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra 

Nový pivovar), č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183. 

 

 

 

 

                                                                                           Dr. Ing. Richard Veselý 

                                                                                      vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

Příloha: kopie dokumentace 

 

Rozdělovník (1371/ZP/2013-Po):  

 

Dotčené územní samosprávné celky:  

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

Králové (bez dokumentace) 

2) Město Česká Skalice, Třída T. G. Masaryka 80, 55203 Česká Skalice 

 

Dotčené správní úřady: 

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Českoskalická 254, 547 01 Náchod 

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

3) Městský úřad Česká Skalice, Třída T. G. Masaryka 80, 55203 Česká Skalice 

4) Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 54761 Náchod 

 

Oznamovatel: 

Beste – Investering, s.r.o., Velký Třebešov 88, 552 02 Velký Třebešov (bez dokumentace) 

 

Na vědomí: 

1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez dokumentace) 

2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

(bez dokumentace) 

3) Ing. Josef Tomášek, Středisko odpadů Mníšek, s.r.o., Pražská 900, 252 10 Mníšek 

    pod Brdy (dokumentace + CD)  
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