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Posuzování vlivů na životní prostředí 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“) – předání 

závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Obchodní centrum 

Rychnov nad Kněžnou, ulice Štemberkova, bývalý areál „Maja“ 

 

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

„krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, 

Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „Obchodní centrum Rychnov 

nad Kněžnou, ulice Štemberkova, bývalý areál „Maja“ byl podroben zjišťovacímu řízení. 

Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních 

samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení. 

 

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

kraj, žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních 

deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk 

nebo rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené územní 

samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení 

této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu. 

 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České 

informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia), dále 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) nebo na krajském úřadu, 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, p. Tomášková, 

tel. 495 817 426. 
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr  

 

 

 

„Obchodní centrum Rychnov nad Kněžnou, ulice Štemberkova, 

bývalý areál „Maja“ 

 

          ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

podle § 7 zákona 

 

 

Identifikační údaje:  

 

Název:  

Obchodní centrum Rychnov nad Kněžnou, ulice Štemberkova, bývalý areál „Maja“ 

 

Kapacita (rozsah) záměru: 

Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu 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 

 Předpokládaný počet zaměstnanců „obchodního centra“     max. 65 

 Předpokládaný počet zaměstnanců „koncesionářů“                        30 

 

Stavba bude členěna na následující stavební objekty: 

 SO 01 Objekt obchodního centra, vč. nádrže SHZ 

 SO 02 Příprava území vč. zařízení staveniště 

 SO 03 Hrubé terénní úpravy (HTÚ) 

 SO 05.1 Areálová kanalizace - dešťová a splašková 

 SO 05.4 Přeložky uličních vpustí - ulice Nádražní 

 SO 06.1 Přípojka vodovodu vč. vodoměrné šachty 

 SO 06.2 Areálový vodovod 

 SO 09.1 Areálové osvětlení 

 SO 09.2 Veřejné osvětlení - přeložky 

 SO 10 Komunikace a zpevněné plochy, konečné terénní úpravy 

 SO 11 Sadové úpravy 

 SO 12 Drobné objekty, statické zajištění st. sítí, stavební štít 

 SO 13.3 Přípojka NN do objektu 

 

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. 
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Charakter záměru:  

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

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

inženýrské sítě, dopravní infrastrukturu a vybudování podzemní nádrže stabilního hasícího 

zařízení a objektu velkoodběratelské trafostanice. 

Obchodní centrum se skládá z jednoho jednopodlažního objektu, který bude navržen jako 

dvoulodní hala. V objektu budou prodejní části, skladovací části, 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“.  

Přístup pro nákladní dopravu bude ze stávající komunikace v ulici „Nádražní“, přímým 

odbočením na zásobovací dvůr. 

Parkovací místa v areálu obchodního centra budou provedena z betonové dlažby, komunikace 

budou také z betonové dlažby, alt. živičné. 

Konstrukční řešení - objekt je navržen jako železobetonový skelet. Založení objektu bude 

navrženo na železobetonových pilotách. Svislá nosná konstrukce je navržena z nosných 

sloupů s integrovanými svody dešťové vody, nosnou konstrukci střechy tvoří hlavní nosný 

vazník uložený v podélné ose objektu. 

Dispoziční členění objektu je dáno požadavky provozovatele objektu. Na vstupní přístřešek 

navazuje vstupní zádveří, ze kterého je přístup do sociálních prostor pro zákazníky 

(vč. oddělených WC pro imobilní občany, samostatně muži a samostatně ženy), do prostor 

výkupu lahví se zakládacím automatem a dále navazuje vstup na obchodní ulici. Z obchodní 

ulice je přístup na hlavní prodejní plochu objektu, do koncesionářských (nájemních) prostorů 

a do sociálních prostor – zázemí – obchodního domu. V zadní části objektu jsou skladové 

prostory, které navazují na zásobovací rampu. V návaznosti na hlavní sklad jsou navrženy 

chladírna MOPRO, mrazírna a chladírna masa. 

Technické prostory jsou navrženy v zadní části objektu – jedná se rozvodny NN, prostor 

pro baterie, místnost náhradního zdroje (dieselagregát), strojovnu SHZ, strojovnu chlazení 

Carier a místnost přípojek. 

Skladové plochy jsou minimalizovány, protože firma provozující obchodní centrum bude mít 

zajištěno zásobování ze svého vlastního skladového areálu, tudíž zboží přivezené 

do předmětného supermarketu bude ukládáno v maximálním množství přímo do regálů. 

 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Město: Rychnov nad Kněžnou 

Katastrální území: Rychnov nad Kněžnou 

 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Zahájení stavby: 2013  

Dokončení stavby: 2013 

 

Oznamovatel:  

JIMEX Rychnov, s.r.o., Svatohavelská 1054, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
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Závěr: 

Záměr „Obchodní centrum Rychnov nad Kněžnou, ulice Štemberkova, bývalý areál „Maja“ 

naplňuje bod 10.6 v kategorii II přílohy č. 1 zákona. 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, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní 

správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Obchodní 

centrum Rychnov nad Kněžnou, ulice Štemberkova, bývalý areál „Maja“ nebude 

posuzován podle zákona. 

 

 

Odůvodnění:  
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených územních samosprávných celků, 

ze strany dotčených správních úřadů ani veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti 

předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.   

 

 

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili: 

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne  

  13.11.2012, 

- Královéhradecký kraj, ze dne 15.11.2012, 

- Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, ze dne 16.11.2012, 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne  

  20.11.2012, 

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, ze dne         

26.11.2012, 

- Město Rychnov nad Kněžnou, ze dne 26.11.2012. 

 

 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém 

vyjádření ze dne 13.11.2012 (č.j.: 17979/ZP/2012-Tm, ev.č. 103694/2012/KHK) nemá 

z hlediska orgánu ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu a ochrany vod k předloženému oznámení záměru připomínky. 

Krajský úřad z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství ve svém 

vyjádření sděluje následující: Cit.: „Vzhledem k tomu, že se jedná o obchodní centrum 

s prodejem potravinářského i průmyslového zboží, bude při jeho provozu průběžně vznikat 

poměrně velké množství odpadů, zejména pak druhy odpadů s katalogovými č. 020203, 

150101, 150102, 150103, 200201, 200301, 200303 a 200307.  Protože zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) stanoví hierarchii nakládání 

s odpady, která zásadně upřednostňuje další materiálové využívání odpadů a dále ukládá 

původci odpadů povinnost shromažďovat odpady podle jednotlivých druhů odpadů, 

je nezbytně nutné na tyto základní ustanovení zákona pamatovat již ve fázích projednávání 

záměru a zpracování projektu. V zázemí obchodního centra musí být vytvořen dostatečně 

velký prostor pro umístění kontejnerů na shromažďování odpadů podle jejich jednotlivých 

druhů z důvodu umožnění jejich předávání oprávněným osobám k dalšímu využití. Velmi 

důrazně upozorňujeme na skutečnost, že shromažďování jednotlivých druhů odpadů ve směsi 

není dle zákona možné.“ 
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Krajský úřad k vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství uvádí 

následující:  

Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém vyjádření ze dne 13.11.2012 

(č.j.: 17979/ZP/2012-Tm, ev.č. 103694/2012/KHK) nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován 

podle zákona. Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství ve svém vyjádření 

upozorňuje na vznik i dalších odpadů v souvislosti s prodejem potravinářského i zboží, než je 

uvedeno v oznámení záměru. Připomínka orgánu veřejné správy v oblasti odpadového 

hospodářství je směřována na dodržování ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, tj. na stanovenou hierarchii nakládání s odpady, na povinnosti 

původců odpadů a zákaz shromažďování jednotlivých druhů odpadů ve směsi. 

 

 

Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 15.11.2012 (č.j.: 18480/KH/2012) nemá 

k oznámení záměru připomínky. 

 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen 

„KHS“) ve svém vyjádření ze dne 20.11.2012 (č.j.: S-KHSHK 28020/2012/2/HOK.HK/Hr) 

uvedla, že záměr byl posouzen z hlediska možných zdravotních rizik pro obyvatelstvo 

dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. KHS 

nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona, za podmínky, že dojde k ověření výsledků 

hlukové studie zpracované RNDr. Tomášem Bajerem, CSc., Ing. Martine Šárou, a Ing. Janou 

Bajerovou v říjnu roku 2012, tzn. provedení kontrolního měření hluku z dopravy 

a stacionárních zdrojů záměru ve stanovených referenčních bodech v denní i noční době. 

 

Krajský úřad k vyjádření KHS uvádí následující:  

KHS ve svém vyjádření ze dne 20.11.2012 (č.j.: S-KHSHK 28020/2012/2/HOK.HK/Hr) 

nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Podmínka na ověření výsledků 

hlukové studie vychází z požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany ovzduší (dále jen 

„ČIŽP - ochrana ovzduší“) ve svém stanovisku ze dne 16.11.2012 

(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1215241.001/12/KDR) konstatuje, že záměrem nevzniknou žádné 

vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší a ke zpracování a závěrům 

předloženého oznámení nemá námitky. ČIŽP – ochrana ovzduší doporučuje přijmout opatření 

k eliminaci vlivů stavby na okolí.  

 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana ovzduší uvádí následující:  

ČIŽP – ochrana ovzduší nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona.  

K doporučení ČIŽP - ochrana ovzduší, krajský úřad uvádí následující: v předloženém 

oznámení jsou v kapitole D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů pro oblast přípravy prováděcích projektů, výstavby záměru a provozu 

záměru navržena opatření ke eliminaci vlivů stavby na ovzduší, tj. především snižování 

prašnosti v prostoru staveniště, omezení skladování sypkých stavebních materiálů. 
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Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany vod (dále jen 

„ČIŽP - ochrana vod“) ve svém stanovisku ze dne 16.11.2012 

(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1215241.001/12/KDR) uvádí následující připomínky: 

1) V průběhu realizace a provozu záměru zajistit nakládání se závadnými látkami 

v souladu s ust. § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, respektovat ustanovení zákona o vodách 

a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem. 

2) V procesu výstavby záměru vybavit stavbu dostatečným množstvím sanačních 

prostředků. 

3) Cit.: „Upozorňujeme, že v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona je provádění staveb 

nebo jejich změn nebo změn jejich užívání stavebník povinenn zajistit vsakování nebo 

zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek 

na tyto stavby v souladu se stavebním zákonem. Stavební úřad nesmí bez splnění 

těchto podmínek vydat stavební povolení nebo rozhodnutí o dodatečném povolení 

stavby nebo rozhodnutí o povolení změn stavby před jejich dokončením, popřípadě 

kolaudační souhlas ani rozhodnutí o změně užívání stavby.“ 

4) Cit.: „Za dodržení podmínek vyplývajících z platné legislativy, respektování výše 

uvedeného a podmínek opatření k prevenci, snížení a kompenzací nepříznivých vlivů 

na životní prostředí kapitoly D.IV. předloženého oznámení, nemá oddělení ochrany 

vod k realizaci záměru dalších připomínek.“ 

5) Podmínky navržené z hlediska ochranyvod k prevenci, eliminaci a minimalizaci 

účinků na životní prostředí musí být zapracovány v dalších stupních projektové 

dokumentace a zahrnuty jako podmínky následných správních řízení. 

 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana vod uvádí následující:  

ČIŽP – ochrana vod nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Připomínka 

1 a 3 vychází z platných právních předpisů v oblasti vodního hospodářství. Vybavení stavby 

sanačními prostředky souvisí s únikem látek nebezpečným vodám. K ochraně vod před únikem 

nebezpečných látek jsou v předloženém oznámení záměru navržena opatření, tj. pro stavbu 

bude zpracován havarijní plán, bude specifikován způsob odvodnění zařízení staveniště, 

na staveništi vyloučit skladování látek, které mohou ohrozit jakost povrchových a podzemních 

vod, stavební mechanizmy budou v dobrém technickém stavu, z hlediska možných úkapů 

provozních kapaliny.  

Navržená opatření k prevenci, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů v oblasti ochrany 

vod budou zapracovány do projektové dokumentace v dalších stupních řízení.  

 

 

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení odpadové hospodářství 

(dále jen „ČIŽP – odpadové hospodářství“) ve svém stanovisku ze dne 16.11.2012 

(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1215241.001/12/KDR) uvádí následující připomínky:  

1) ČIŽP – odpadové hospodářství ve svém stanovisku doporučuje odpady třídit, 

shromaždovat a předávat oprávněným osobám pod příslušným katalogovým číslem, 

dle materiálu z něhož byly vyrobeny a se zařazením do kategorie O/N. 

2) ČIŽP – odpadové hospodářství upozorňuje na případný vznik i dalších druhů odpadů 

než je uveden v oznámení záměru. Nakládání s nimi musí být v souladu 

s ustanoveními zákona o odpadech.  

3) ČIŽP – odpadové hospodářství upozorňuje na ust. § 2 odst. 1 písm. g) vyhlášky 

č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 

pro odpady kat. č. 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 a 20 01 40. 
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4) ČIŽP – odpadové hospodářství požaduje v dalších stupních projektové dokumentace 

upřesnit druhy a množství vznikajících odpadů, způsoby nakládání s těmito odpady 

tak, aby byly splněny požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů 

v oblasti odpadového hospodářství. 

 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP - odpadové hospodářství uvádí následující:  

ČIŽP - odpadové hospodářství nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona, 

za předpokladu dodržení povinností daných platnými právními předpisy v oblasti odpadového 

hospodářství a dodržení podmínek uvedených v oznámení. Uvedené požadavky a připomínky 

nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících 

správních řízení.  

 

 

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany přírody (dále jen 

„ČIŽP – ochrana přírody“) ve svém stanovisku ze dne 16.11.2012 

(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1215241.001/12/KDR) uvádí, že po prostudování předloženého oznámení 

nemá ČIŽP – ochrana přírody k záměru žádné připomínky.  

 

 

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany lesa (dále jen 

„ČIŽP – ochrana lesa“) ve svém stanovisku ze dne 16.11.2012 

(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1215241.001/12/KDR) uvádí, že záměrem nejsou dotčeny pozemky určené 

k plnění funkce lesa ani ochranné pásmo, proto nejsou z hlediska ochrany lesa 

k předloženému oznámení záměru žádné připomínky. 

 

 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „MěÚ 

Rychnov n/K“) se dne 26.11.2012 (č.j.: OVŽP-26569/12-11652/2012) vyjádřil z hlediska 

zájmů chráněných oddělením životního prostředí.  

V souhrnném vyjádření MěÚ Rychnov nad Kněžnou je uvedeno samostatné vyjádření 

oddělení životního prostředí z hlediska jím chráněných zájmů: 

Z hlediska ochrany ovzduší není k záměru připomínek, pouze je ve vyjádření upozorněno, 

že dotčeným orgánem v oblasti hodnocení hluku je Krajská hygienická stanice 

Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 

Rychnov nad Kněžnou. 

Cit.: „Z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou nepřesně zpracovány údaje v kapitole C.2.5 

Fauna a flora – Prvky dřevin rostoucí mimo les. V dotčeném území se ve skutečnosti 

nacházejí vzrostlé dřeviny rostoucí mimo les, které budou stavbou dotčeny. V mapových 

přílohách oznámení jsou dřeviny a zakreslené a uvedené ke kácení. Požadujeme v oznámení 

tyto prvky dřevin vydefinovat, aby v následující fázi zpracování mohla být zjištěna jejich 

ekologická hodnota a stanovena přiměřená náhrada. 

Z hlediska ostatních zájmů, chráněných oddělením životního prostředí, nemáme 

k předloženému zahájení zjišťovacího řízení k výše uvedenému záměru další připomínky.“ 

 

Krajský úřad k vyjádření MěÚ Rychnov n/K uvádí následující:  

K připomínce z hlediska ochrany přírody a krajiny krajský úřad uvádí: I přes skutečnost, 

že v oznámení je uvedeno, že s realizací stavby není spojeno žádné kácení dřevin rostoucích 

mimo les, dojde dle přílohy oznámení „Situace: koordinační výkres stavby“ (výkres 

č. RK_úr_D12) ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Dle této situace dojde v místě kácení 

stávající vzrostlé zeleň i v rámci celého dotčeného území k výsadbě nové zeleně. Součástí 

záměru je realizace sadových úprav, které budou provedeny na ploše cca 2 000,00 m
2
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z celkové plochy záměru (15 329,71 m
2
). K ochraně dalších dřevin rostoucích mimo les jsou 

v oznámení záměru navržena opatření pro fázi přípravy záměru, tj. „v dalším stupni 

projektové dokumentace zajistit ochranu každého stromu ve smyslu ČSN DIN 18 920 

Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 

činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)“, „v rámci 

projektu pro stavební povolení předložit komplexní projekt sadových úprav areálu“.  

 

 

Město Rychnov nad Kněžnou ve svém vyjádření k záměru „Obchodní centrum Rychnov nad 

Kněžnou – ulice Štemberkova, bývalý areál „Maja“ ze dne 26.11.2012 (č.j.: OSN-

26646/12/Na) nemá k předloženému oznámení záměru žádné připomínky a nepožaduje záměr 

dále posuzovat podle zákona. 

 

 

 

K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto 

v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů. 

 

 

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 „Obchodní centrum Rychnov nad Kněžnou, ulice Štemberkova, bývalý areál 

„Maja“, 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 (pouze pro oznamovatele) 
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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  

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  

 

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  


