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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 k záměru „Využití pozemků p.č. 155/4 a 155/5 v k.ú. Horní Malá Úpa
pro výstavbu 2 objektů pro rodinnou rekreaci“ zařazeného podle ustanovení § 4 odst. 1
písm. e) 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 „Využití pozemků p.č. 155/4 a 155/5 v k.ú. Horní Malá Úpa
pro výstavbu 2 objektů pro rodinnou rekreaci“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám,
že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Malá Úpa 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.
Dotčené správní úřady, tj. Městský úřad Svoboda nad Úpou a Městský úřad Trutnov,
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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– spokojený občan.

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.krkralovehradecky.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)
Oznamovatel
Sídlo
IČ
Zástupce oznamovatele

Obec Malá Úpa
Horní Malá Úpa čp. 116, 542 27 Malá Úpa
00656119
Jan Patzelt, starosta

Kapacita (rozsah) záměru

celková výměra řešeného území … 3755 m2
pozemek p.č. (nový stav dle geom. plánu)
- 155/4 … 1944 m2
- 155/5 … 1811 m2

Umístění záměru

Kraj Královéhradecký
Obec Malá Úpa
Katastrální území Horní Malá Úpa
- stávající stav p.č. 155/1
- nový stav dle geom.plánu p.č. 155/4 a 155/5

Záměrem je novostavba dvou objektů pro rodinnou rekreaci. Domy jsou stejné,
nepodsklepené objekty s podkrovím. Nebudou sloužit k trvalému bydlení, ale pouze
k rekreačním účelům. Dále je navržen sjezd z veřejné komunikace na oba pozemky
a parkovací místa (2 x 2). Bude provedeno napojení objektů na veřejné inženýrské sítě –
elektrickou energii, vodovod a kanalizaci. Jedná se o stavby trvalé.
Vlivy navržených nových ploch pro stavbu na předměty ochrany Evropsky významné lokality
Krkonoše a Ptačí oblasti Krkonoše byly hodnoceny na základě stanoviska KRNAP
zn. 08171/2012 vydaného dne 31.10.2012, které stanovuje povinnost posoudit návrh záměru
z hlediska vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Cílem
posouzení je zhodnotit potenciální vlivy předloženého záměru na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti soustavy Natura 2000, resp. na evropsky významná stanoviště a druhy, jež jsou
předmětem jejich ochrany.
2

Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že v prostoru dotčeném navrženou výstavbou
a provozem rekreačních domů a související infrastruktury se nachází vesměs
nereprezentativní, převážně druhově chudá luční vegetace zastoupená v mozaikách.
Z hlediska předloženého posouzení je významná přítomnost 3 vegetačních typů - 6230, 6510
a 6520 (předmět ochrany EVL Krkonoše) a 2 druhů ptáku – tetřívka obecného a chřástala
polního (předmět ochrany PO Krkonoše). Význam předloženého záměru na uvedené
předměty ochrany je dle zpracovatele odborného posouzení možno hodnotit jako mírně
negativní, přičemž rizika lze minimalizovat přijetím zmírňujících opatření.
Navržené řešení území je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací i návrhem
změny č. 1 územního plánu obce. Jedná se o návrhové plochy se zástavbou s převažujícími
objekty bydlení, případně službami cestovního ruchu.
Oba pozemky jsou situovány v bezprostřední blízkosti stávající zpevněné komunikace, která
slouží jako turistická trasa i přístupová linie k blízkým turistickým chatám. Východně
je turistická trasa vedená po lesní cestě. Zájmová lokalita je výrazně ovlivněna turismem.
V těsném sousedství navržené výstavby se nachází obydlený dům a několik penzionů (řádově
desítky metrů od hranice pozemku).
Podrobně bude stavba obou objektů řešena projektem, který bude zpracován na základě
závěrů zjišťovacího řízení se zohledněním požadavků a podmínek vycházejících z posouzení
umístění navrhovaných staveb.
Napojení na dopravní infrastrukturu pozemku investora bude provedeno sjezdem z veřejné
místní komunikace. Parkovací plochy budou tvořeny zpevněným drnem, budou umístěny
bezprostředně u stávající komunikace. Zpevněná plocha bude tvořena geograficky původním
kamenem nebo jiným přírodě blízkým a chemicky inertním matriálem.

v. z. Ing. Tomáš Morávek
Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník k čj.: 2388/ZP/2013 - Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez oznámení)
2) Obec Malá Úpa, Horní Malá Úpa čp. 116, 542 27 Malá Úpa (bez oznámení)
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) Obecní úřad Malá Úpa, Horní Malá Úpa čp. 116, 542 27 Malá Úpa
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4) Městský úřad Svoboda nad Úpou, náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou
5) Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
6) Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Oznamovatel:
Obec Malá Úpa, Horní Malá Úpa čp. 116, 542 27 Malá Úpa (bez oznámení)
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení – na základě
požadavku MŽP ČR, odboru EIA a IPPC)
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
(bez oznámení)
3) Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, 541 01 Trutnov-Vnitřní Město
(bez oznámení)
4) Obecní úřad Horní Maršov, Horní Maršov čp. 102, 542 26 Horní Maršov (bez oznámení)
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