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Odbor | oddělení  Vyřizuje | linka | e-mail 

   Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek / 188 

   Oddělení EIA a IPPC dcernosek@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 o posuzování vlivů 

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

zjišťovacího řízení k záměru „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih – Fotbalový areál 

Vrchlabí – Vejsplachy“ zařazeného v kategorii II, bod 10.8 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 „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih – Fotbalový areál 

Vrchlabí – Vejsplachy“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude 

podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Horní Branná, město Vrchlabí, Liberecký kraj 

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 § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 

dnů. Zároveň 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. 

 

Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Jilemnice, žádáme neprodleně o zveřejnění zahájení 

zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň 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 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 
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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 Královéhradeckého kraje, 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění 

informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. 

 

Do oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury 

životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). 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. 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. Černošek, tel. 495 817 188. 

 

 

 

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru  

(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)  

 

 

G.1. Předmět oznámení  

Záměrem je výstavba fotbalového areálu v katastrálních územích Vrchlabí (786306) a Horní 

Branná (642584). Záměr naplňuje dikci bodu 10.8, kategorie II, přílohy č. 1 zákona. Záměr je 

předkládán jako jedno variantní.  

Záměr je umístěn na území Královéhradeckého a Liberecké kraje. Ministerstvo životního 

prostředí sdělením ze dne 08.01.2013 (čj. 109164/ENV/12) rozhodlo, že příslušným úřadem 

k zajištění procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona je Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje. 

 

 

G.2. Charakter a účel záměru  

Předkládaný záměr představuje vybudování fotbalového areálu na jihozápadním okraji města 

Vrchlabí. Cílem je nahradit stávající fotbalový areál v těsné blízkosti automobilového závodu 

Škoda, který je v současné době již nevyhovující.  

Plocha areálu bude zahrnovat fotbalové hřiště s přírodním trávníkem, tréninkové fotbalové 

hřiště s umělým trávníkem a osvětlením, včetně atletické šestidráhy, menší tréninkové 

fotbalové hřiště s přírodním trávníkem, krytou tribunu, venkovní sedadla pro diváky, 

technický objekt (včetně garáže, dílny a skladu) a parkoviště pro osobní automobily 

a autobusy. Navržený areál bude tvořit ucelený sportovní soubor na západním okraji města, 

podél silnice I/14 ve směru na Liberec a silnice II/295 ve směru na Prahu.  

Výstavba nového fotbalového areálu bude realizována na pozemcích vedených v katastru 

nemovitostí jako orná půda, vodní plochy, trvalý travní porost a ostatní plochy.  

 

Základní údaje o kapacitě stavby:  

- zastavěná plocha areálu: cca 66 147 m
2
  

- zastavěná plocha tribuny: cca 738,35 m
2
  

- obestavěný prostor: cca 6 360,40 m
3
  

- výška objektu po hřeben: max. 13 m od +-0,000  
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- zastavěná plocha technického objektu: cca 263,70 m
2
  

- obestavěný prostor: cca 1 054,80 m
3
  

- výška objektu po hřeben: max. 4,0 m od +-0,000 

  

- zastavěná plocha pokladny: cca 16,0 m
2
  

- obestavěný prostor: cca 56,0 m
3
  

- výška objektu po hřeben: max. 3,5 m od +-0,000 

  

- plocha zpevněných ploch komunikací: cca 10 733,75 m
2
  

 

- předpokládaný počet zaměstnanců: 2 – 3 osoby  

 

Umístění záměru  

Kraj: Královéhradecký  

Město: Vrchlabí  

Katastrální území: Vrchlabí (786306)  

Parcelní čísla dotčená realizací záměru: 572, 573/11, 573/38, 616/1, 625/1, 625/3, 627/1, 

629/2, 631/4, 631/5, 631/10, 631/11, 631/12, 631/13, 631/14, 631/15, 631/16, 631/18, 631/21, 

632/5, 632/6, 632/7, 632/14, 632/20, 632/22, 632/24, 632/25, 632/26, 632/28, 632/31, 632/40, 

634, 673, 1836/1, 1836/5, 1836/6, 1836/7, 1836/9, 1836/8, 1837/9, 1918/1, 2629/1, 2630, 

2640/1, 2640/2, 2640/3, 2640/59, 2640/60 

Kraj: Liberecký 

Obec: Horní Branná  

Katastrální území: Horní Branná (642584)  

Parcelní čísla dotčená realizací záměru: 1179/10  

 

 

G.3. Lokalita  

Záměr je situován v extravilánu města Vrchlabí, mimo průmyslovou a obytnou zónu.  

Záměr je v souladu s územním plánem města Vrchlabí. Lokalita pro vybudování fotbalového 

areálu spadá do funkční plochy nazvané „plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport“.  

V území přímo určeném pro výstavbu fotbalového areálu se nenachází žádné funkční prvky 

územního systému ekologické stability.  

Záměr se svým umístěním nachází mimo území soustavy Natura 2000. Nejblíže jsou 

Evropsky významná lokalita Krkonoše a Ptačí oblast Krkonoše, které nebudou ovlivněny 

plánovaným záměrem.  

Polohou záměru nejsou dotčeny žádné registrované významné krajinné prvky. Realizací 

záměru nebudou dotčena žádná zvláště chráněná území podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ani jejich ochranná pásma.  

Záměr je lokalizován mimo památkovou zónu a území kulturního významu.  

V místě záměru nejsou dle dat České geologické služby – Geofondu ČR evidována chráněná 

ložiska nerostných surovin.  

Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Nejblíže je 

CHOPAV Krkonoše. 

Převážná část pozemků určených pro výstavbu fotbalového areálu spadá do zemědělského 

půdního fondu a bude potřeba provést jejich vynětí. Pozemky, které spadají do ploch určených 

k plnění funkce lesa, budou dotčeny pouze v místě zaústění dešťové kanalizace do vodoteče 

Bělá.  
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G.4. Vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí  

V oznámení je vypracováno hodnocení charakteru a rozsahu vlivů na veřejné zdraví lidí 

a životního prostředí. Jsou zde zohledněny jednotlivé aspekty vlivů: vliv na obyvatelstvo 

a veřejné zdraví, ovzduší, hluk, dopravu, povrchové a podzemní vody, půdu, kulturní 

a historické památky, chráněná území, krajinný ráz, flóru a faunu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Dr. Ing. Richard Veselý 

                                                                 vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

Příloha: kopie oznámení 

 

 

Rozdělovník k čj.: 1009/ZP/2013 – Čr 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

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

    Králové – zde (bez oznámení) 

2) Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

3) Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí (bez oznámení) 

4) Obec Horní Branná, 512 36 Horní Branná (bez oznámení) 

 

Dotčené správní úřady: 

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

    Králové 

2) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily, U Stadionu 204,  

    513 01 Semily 

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

4) ČIŽP OI Liberec, Tř. 1. Máje 26, 460 01 Liberec 

5) Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 

6) Obecní úřad Horní Branná, 512 36 Horní Branná  

7) Městský úřad Jilemnice, Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice 

8) Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

9) Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2  

 

Oznamovatel: 

Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, zastoupené společností Vodní zdroje Ekomonitor 

spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III (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) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy V., Třída 1. Máje, 858/26, 460 07 Liberec  
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    (bez oznámení) 

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

5) Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí (bez oznámení) 

6) B K N, spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto (bez oznámení) 

7) Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, 541 01  Trutnov-Vnitřní Město  

    (bez oznámení) 

8) Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, Skálova 71, 511 01 Turnov  

    (bez oznámení) 

9) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec  

    Králové (bez oznámení) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


