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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 „Obchodní centrum Rychnov nad Kněžnou – ulice 

Štemberkova, bývalý areál „Maja““ zařazeného v kategorii II, bod 10.6 přílohy č. 1 

zákona 

 

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 kopii oznámení 

podle přílohy č. 3 k zákonu, záměru „Obchodní centrum Rychnov nad Kněžnou – ulice 

Štemberkova, bývalý areál „Maja““ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr 

bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Rychnov nad Kněžnou a Královéhradecký 

kraj, žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení 

a o tom, kdy a kde je možné do oznámení 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 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 životní 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.  
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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, že každý má 

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

500 03 Hradec Králové (budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne 

zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. 

 

Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační 

agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia). Informace o zahájení zjišťovacího řízení 

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 oznámení 

lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové č. dveří N1.906, 

p. Tomášková, tel. 495 817 426. 

 

 

 

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru) 

 

Předmětem předkládaného oznámení je záměr Obchodní centrum Rychnov nad Kněžnou – 

ulice Štemberkova, bývalý areál textilky “Maja“.  

Záměr lze charakterizovat následujícími kapacitami: 

 Zastavěné plochy  4 733,81 m
2
 

 Zpevněné plochy  8 595,90 m
2
 

 Zelené plochy   2 000,00 m
2
 

 Celkem           15 329,71 m
2
 

 Počet stání osobních automobilů 220 

 

Stavba má obchodní, nevýrobní charakter. Samoobslužná prodejna zabezpečuje prodej 

potravinářského zboží, včetně obslužných úseků a dále široký sortiment průmyslového zboží. 

Doplňující odborné prodejny koncesionářů řeší prodej dalšího průmyslového zboží. 

Záměrem investora je vybudovat v této části Rychnova nad Kněžnou moderní prodejnu 

potravin včetně doplňkového nepotravinového zboží, která svou vybaveností a sortimentem 

vyhoví současným nárokům společnosti a zároveň bude splňovat legislativní požadavky. 

Realizací prodejny dojde k rozšíření obchodní sítě potravinářského sektoru v této oblasti.  

Záměr je situován do rozsáhlého brownfieldu – areálu zaniklé textilní výroby, nacházejícího 

se nedaleko centra města.  

Na stávající areál byl vydán dne 30.12.2011 (č.j.: OVŽP-31897/11 31/897/2011/Ma) 

samostatný demoliční výměr. V rámci demolic bude postupováno podle výše citovaného 

demoličního výměru, včetně respektování podmínek ve vztahu k ochraně životního prostředí. 

Demolice není součástí předkládaného oznámení. 

Záměrem investora je vybudovat v dané lokalitě objekt obchodního centra se souvisejícími 

parkovacími a komunikačními plochami, zásobovacím dvorem, včetně napojení na potřebné 

inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu, včetně podzemní nádrže stabilního hasicího zařízení 

a objektu velkoodběratelské trafostanice. 
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Obchodní centrum se skládá z jednopodlažního objektu, který je navržen jako dvoulodní hala. 

V objektu bude prodejní a skladovací část, technické a sociální zázemí pro pracovníky 

obchodního centra a pro návštěvníky. 

Komunikace budou plynule navazovat na stávající dopravní systém. Přístup pro osobní 

dopravu do areálu bude z nově navržené okružní křižovatky ulic Štemberkova x Zbuzany. 

Tato okružní křižovatka je řešena jako samostatná investiční akce. Napojení bude čtvrtým 

paprskem této okružní křižovatky. Přístup pro nákladní dopravu bude ze stávající komunikace 

v ulici Nádražní, přímým odbočením na zásobovací dvůr. Trafostanice je navržena jako 

jednopodlažní, kiosková, pochozí. Trafostanice bude řešena jako samostatná investiční akce, 

včetně přeložky stávajícího podzemního kabelového vedení VN, které zajišťuje napájení 

stávající trafostanice areálu „Maja“. Tato trafostanice bude zrušena – přeložena do nové 

polohy trafostanice pro obchodní centrum. Parkovací místa v areálu obchodního centra budou 

provedeny z betonové dlažby, komunikace budou také z betonové dlažby, alt. živičné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Dr. Ing. Richard Veselý 

                                                                 vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

Příloha: kopie oznámení  

 

 

Rozdělovník k č.j.: 17979/ZP/2012 - Tm 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

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

Králové – zde (bez oznámení) 

2) Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

Dotčené správní úřady: 

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, 

Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové 

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

3) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

Oznamovatel: 

JIMEX Rychnov, s.r.o., Svatohavelská 1054, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bez oznámení) 

 

Na vědomí: 

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

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

(bez oznámení) 

3) Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov 

nad Kněžnou (bez oznámení) 

4) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (bez oznámení) 

 


