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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 „Areál integrovaného záchranného systému Vrchlabí“
zařazeného v kategorii II, bod 10.4 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 „Areál integrovaného záchranného systému Vrchlabí“
podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení
podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Vrchlabí 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.
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, 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.
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

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)
Oznamovatelem záměru je Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
(dále jen „HZS“). Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, městě Vrchlabí, k.ú. Vrchlabí,
na pozemcích č. 579/1, 579/2, 578/4, 1836/1, 582/1, 582/2 , 581/1, 1836/2, 1978, 1828/2,
1974/3, 1974/1, 3385 a 3386.
Záměrem je rekonstruovat stávající budovu bývalého celního úřadu na objekt pro HZS
a přistavět garáže pro hasičskou techniku. Na garáže bude navazovat další nový objekt –
stanice zdravotnické záchranné služby. V tomto areálu bude umístěna také čerpací stanice
pohonných hmot o objemu 10 m3 na naftu, která bude sloužit vozidlům integrovaného
záchranného systému. Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla systému země x voda,
pro které je nutné realizovat celkem 13 vrtů do hloubky cca 120 -140 m. Stávající objekty
v areálu jsou v současné době již HZS využívány.
Záměr dále zahrnuje realizaci prostoru pro mytí aut, přístřešku na kola a kontejneru na odpad.
V areálu je umístěno sportoviště – hřiště na volejbal ev. tenis.
Přístup do areálu bude přímo z ulice Valteřická (část silnice I. třídy č. 14). Příjezd na pozemek
je ze stávající komunikace na severu řešeného pozemku. Navazující vnitroareálové
komunikace budou vybudovány v rámci výstavby. Tyto komunikace budou sloužit jako
přístupové a výjezdové komunikace. Výjezd požární techniky na veřejnou komunikaci
(ul. Valteřická) a na křižovatce ul. Valteřická a Pražská bude zabezpečen pomocí návěstidel
signalizace. Sjezd svým uspořádáním a parametry zajišťuje bezpečný výjezd požárních
vozidel.

v. z. Ing. Tomáš Morávek
Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
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Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník k čj.: 22016/ZP/2013 - Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez oznámení)
2) Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec
Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Oznamovatel:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, zastoupený Ing. Radkem Píšou, Konečná
2770, 530 02 Pardubice (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) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (bez oznámení)
5) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4,
500 03 Hradec Králové (bez oznámení)
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