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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“) – zahájení 

zjišťovacího řízení záměru „Dostavba budovy C a stavba budovy D Univerzita Hradec 

Králové“ zařazeného v kategorii II, body 10.6 a 10.13 přílohy č. 1 zákona  

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství (dále jen 

„krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu 

v oblasti posuzování vlivů na ţivotní prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení 

zpracovaného podle přílohy č. 3 k zákonu, záměru „Dostavba budovy C a stavba budovy D 

Univerzita Hradec Králové“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, ţe tento záměr bude 

podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. Hradec Králové a Královéhradecký kraj, ţádáme ve 

smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde 

je moţné do oznámení nahlíţet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném 

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

s upozorněním, ţe kaţdý můţe zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne 

zveřejnění informace o oznámení 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 ţivotní prostředí, 

nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o vyrozumění 

příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším 

možném termínu. 

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle 

ust. § 6 odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 

20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého 

kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle 

zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo 

i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci 

vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz. 

Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, ţe kaţdý má 

moţnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245 

(budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace 

o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. 
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Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační 

agentury ţivotního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp). Informace o zahájení 

zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (http://www.kr-

kralovehradecky.cz) ve sloţce Ţivotní prostředí a zemědělství – Aktuální informace 

z ţivotního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na ţivotní 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 moţnost nahlíţet 

do oznámení lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.906, 

p. Škoulová, tel. 495 817 183. 

 

 

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru k oznámení záměru 

„Dostavba budovy C a stavba budovy D Univerzita Hradec Králové“ 

Záměr je umístěn ve městě Hradec Králové, k. ú. Hradec Králové. Předmětem záměru je 

rozšíření budovy C včetně rozšíření parkoviště a stavba budovy D včetně parkoviště v areálu 

univerzity mezi ul. Sokolská a Hradecká. 

Dostavba objektu budovy C řeší výstavbu 3. (seminární místnosti, laboratoře, učebny, 

kabinety) a 4. (kabinety a specializované laboratoře, katedry) nadzemního podlaţí na stávající 

budovu, obdélníkového půdorysu vel. cca 45 x 62 m, s vnitřním atriem. Vlastní objekt je 

umístěn na pozemku p. č. 191/1. Celá stavba je umístěna na pozemcích p. č. 191/33, 191/2, 

193/1, 191/3, 191/43, 191/17, 191/42, 191/44, 191/35, st. p. č. 1854 a 1963. V souvislosti se 

zvýšením kapacity budovy C je navrţeno rozšíření parkovací plochy o 239 parkovacích stání.  

Základní údaje o dostavbě objektu C jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
 

název kapacity měr. 

jedn. 

mnoţství 

plocha stavby m
2
 32.673,0 

zastavěná plocha (ZP) m
2
 3.078,0 

obestavěný prostor (OP) m
3
 22.115,0 

celková uţitková plocha (Pu) 

z toho: plocha komunikací 

            plocha technického 

vybavení 

m
2 

 

4191,70 

1025,60 

63,00 

čistá uţitková plocha (PuČ) m
2 

3103,1 

Poměr Pu/PuČ  1,35 

Kapacita studentských míst  974 

Kapacita pracovníků celkem 

z toho: akademických 

            ostatních 

osob 165 

130 

35 

 

 

Objekt D je navrţen jako čtyřpodlaţní a část dvoupodlaţní, obdélníkového půdorysu vel. 

cca 45 x 62 m s vnitřním atriem. Objekt bude slouţit potřebám pedagogické fakulty jako 

objekt výukový, se zaměřením na přírodní vědy, dále zde budou umístěny samostatné katedry 

a děkanát. Vlastní objekt je umístěn na pozemku p. č. 191/1. Celá stavba pak leţí rovněţ na 

pozemcích p. č. 191/33, 191/2, 191/3, 191/43, 191/17, 191/42, 191/44, 191/35, st. p. č. 1854. 

V souvislosti se stavbou budovy D je navrţeno parkoviště s 245 parkovacích stání.  
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Základní údaje o stavbě objektu D jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
název kapacity měr. 

jedn. 

mnoţství celkem 

D čyřp. D dvoup. 

plocha stavby m
2
   21.044,00 

zastavěná plocha (ZP) m
2
 3.078,0 1.482,74 4.560,74 

obestavěný prostor (OP) m
3
 45.037,0 9.435,00 54.472,00 

celková uţitková plocha (Pu) 

z toho: plocha komunikací 

             plocha technického 

vybavení 

m
2 

 

8.664,45 

2.628,93 

377.83 

1.743,20 

391,77 

5,00 

10.407,65 

3.020,70 

382,83 

čistá uţitková plocha (PuČ) m
2 

5.657,69 1.346,43 7.004,12 

Poměr Pu/PuČ    1,48 

Kapacita studentských míst  1.429 235 1.664 

Kapacita pracovníků celkem 

z toho: akademických 

            ostatních 

osob   170 

130 

40 

 

Jako nejvýznamnější zdroje emisí z provozu záměru je hodnocena související doprava. 

V rámci záměru je realizováno celkem 484 parkovacích míst, které budou vyuţívány cca 726 

automobily denně. Výpočty rozptylu emisí prokázaly, ţe nárůst dopravy v souvislosti 

s provedením budovy C a D a nového parkoviště ovlivní stávající imisní pozadí v obytných 

zástavbách minimálně. Lokalita se dle OZKO (oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší) pro rok 

2008 (předběţné výsledky) nenacházela v území se zhoršenou kvalitou ovzduší, nedošlo zde 

k překročení imisních limitů pro sledované polutanty. K nejvyššímu nárůstu imisních 

koncentrací dojde v důsledku zprovoznění nového parkoviště a to na hranici mezi stávajícím 

a novým parkovištěm v areálu Univerzity Hradec Králové. V prostoru parkoviště bude 

docházet pouze k omezenému pohybu lidí. Rovněţ budovy univerzity jsou plně 

klimatizovány. Navýšení imisních koncentrací v případě benzenu je lokálně vyšší, ovšem pro 

nejméně příznivé rozptylové podmínky a nejvyšší emisní faktor. Navíc v prostoru parkoviště 

se nepředpokládá dlouhodobě zvýšený pohyb osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ing. Richard Veselý 

vedoucí oddělení EIA a IPPC 
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Příloha: kopie oznámení 

 

Rozdělovník (469/ZP/2010-Šk):  

 

Dotčené územní samosprávné celky:  

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

Králové (bez oznámení) 

2) Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

 

Dotčené správní úřady: 

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

Králové 

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

3) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

 

Oznamovatel: 

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové (bez oznámení) 

 

Na vědomí: 

1) MŢP ČR, odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

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

oznámení) 

3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeţí 465, 500 01 Hradec Králové 

(bez oznámení) 

4) Ing. arch. Miroslav Bok, Kamýcká 941, 165 00 Praha 6 (bez oznámení) 


