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Odbor | oddělení  Vyřizuje | linka | e-mail 

   Odbor ţivotního 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 „Horská chata Velká Úpa“ zařazeného podle § 4 odst. 1 

písm. e) zákona 

 

 

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

„krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu 

v oblasti posuzování vlivů na ţivotní prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení podle 

přílohy č. 3 k zákonu, záměru „Horská chata Velká Úpa“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje 

Vám, ţe tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Pec pod Sněţkou a Královéhradecký kraj, 

ţádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení 

a o tom, kdy a kde je moţné do oznámení nahlíţet, na úředních deskách a nejméně ještě 

jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) 

současně s upozorněním, ţe kaţdý můţe 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 ţivotní prostředí, 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 Trutnov a Městský úřad Svoboda nad Úpou, 

ţádáme 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, ţe kaţdý má 

moţnost 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 

ţivotního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp). Informace o zahájení zjišťovacího 

řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) 

ve sloţce Ţivotní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z ţivotního prostředí 

a zemědělství – Posuzování vlivů na ţivotní 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 moţnost nahlíţet 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)  

 

Předkládaný záměr „Horská chata Velká Úpa“ podléhá zjišťovacímu řízení podle § 4 odst. 1 

písm. e) zákona, protoţe Správa Krkonošského národního parku nevyloučila významný vliv 

na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Krkonoše.  

Navrhovaný objekt se nachází v lokalitě „Janovy Boudy“ v Horní Úpě. Jedná se o pozemek 

s loukou a pozůstatky zdemolované původní boudy „Velichovky“ situovaný v nadmořské 

výšce cca 925 m n. m. Nový objekt má stát přibliţně v místě původní boudy. Parcela navazuje 

na hranici národního parku Krkonoše, ze dvou stran je obklopena lesním porostem, dále 

navazuje na místní komunikaci vedoucí na Pěnkavčí vrch a na parcelu s objektem Boudy 

Jana.  

Stavba je koncipována jako velká horská rekreační chata pro individuální rekreaci s garáţemi, 

relaxační částí, obytným přízemím s terasami, obytným patrem se dvěma bytovými 

jednotkami bez kuchyní (po dvou loţnicích s hygienickým zázemím). Součástí stavby 

je přístupová mlatová cesta. Kapacita objektu je dimenzována na 12 osob. Dále se navrhuje 

vrt se zdrojem pitné vody, 6 vrtů pro tepelné čerpadlo, retenční jímka, přípojka kanalizace, 

NN a slaboproudu, přeloţka části vodovodu v místě navrţené chaty.  

Celková plocha dotčených pozemků je 10 303 m
2
. Zastavěná plocha objektem se předpokládá 

523 m
2
. Výška objektu je 9,2 m. Garáţe (pro 4 osobní vozy) a relaxační část jsou navrţeny 

zahloubené v terénu, předpokládá se překryv zeminou a výstavba opěrných zdí. Plocha 

přístupové cesty ke garáţím a domu je 240 m
2
, napojení je na stávající místní komunikaci.  

Záměr zasahuje do území evropsky významné lokality Krkonoše. Přestoţe je záměr navrţen 

v prostoru bývalé chaty, z důvodu větší zastavěné plochy dojde k záboru stanoviště 6230 – 

druhově bohaté smilkové louky. Přímé zničení stanoviště lze očekávat v rozsahu cca 600 m
2
. 

Stav dalších 0,4 ha bude závislý na managementu provozu. Záměr je podmíněn zachováním 

stanoviště a pravidelným extenzivním kosením. 

Na lokalitě se vyskytuje i evropsky druh zvonek český, ovšem s ohledem na intenzivní kříţení 

se zvonkem okrouhlolistým je populace zvonku českého je na hranici vymizení. Záměr je 

situován těsně za hranicí PO Krkonoše.  

Ze zvláště chráněných druhů byly v místě záměru zjištěny tyto druhy:  

· Pětiprstka ţeţulník  

· Zvonek český  
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· Ještěrka ţivorodá  

· Sviţník polní  

Pětiprstka ţeţulník se vyskytuje v chráněných smilkových trávnících. Dojde k likvidaci 

cca 6 jedinců zvonku českého, je navrţeno zváţit záchranný transport.  

Výskyt ještěrky ţivorodé se předpokládá plošný s koncentrací ve smilkových trávnících 

a kolem kamenných zídek na okrajích pozemku. Biotop z větší části nebude dotčen. Pokud 

budou dodrţeny navrhované podmínky, trvalý výskyt ještěrky ţivorodé by měl být na lokalitě  

i po realizaci záměru zajištěn.  

Sviţník polní je běţnější druh, který preferuje povrch bez zapojené vegetace. Byl zjištěn 

v místě bývalého objektu. Po výstavbě bude mít v okolí objektu nová vhodná stanoviště.  

Bude nutné vyjmout ze zemědělského půdního fondu části pozemků pro výstavbu, jedná 

se o půdu V. třídy kvality, kterou lze pro účely výstavby vyjmout. Před zahájením stavby 

bude provedena skrývka humózní vrstvy a podorničí, které by měly být následně pouţity 

k překryvu zapuštěné části objektu a ozeleněny. Výběr plochy pro mezideponii musí 

respektovat přítomné fragmenty přírodního biotopu horské louky, kam nesmí být mezideponie 

situována dočasně ani trvale.  

Z hlediska ochrany vod bylo v rámci hydrogeologického průzkumu (GSS Litomyšl s.r.o., 

2010) pro účely ověření moţnosti realizace vlastního zdroje pitné vody na pozemku 

potvrzeno, ţe navrhovaný odběr vody pro potřeby horské chaty neovlivní ţádné okolní vodní 

zdroje. Jímána by měla být podzemní voda vázaná na hlubší puklinový systém svorů aţ fylitů.  

Objekt horské chaty bude napojen na ČOV Boudy Jana, která má volnou kapacitu. Likvidace 

sráţkových vod je uvaţována na pozemku, plánuje se zbudování jímky na dešťové vody 

o kapacitě 10 m
3
 a realizace vsakovacího příkopu.  

V důsledku realizace vrtů pro tepelná čerpadla by při jejich správné konstrukci 

z dlouhodobého hlediska nemělo podle hydrogeologického posouzení dojít k negativnímu 

ovlivnění hladin podzemní vody okolních vrtů či studní, neboť z vrtů pro smyčky tepelného 

čerpadla není čerpáno, tj. nedochází k vytváření sníţení hladiny. Před zahájením a během 

vrtných prací budou monitorovány hladiny ve vrtu na pozemku (průzkumný hydrogeologický 

vrt HV-1) a v okolních pramenných jímkách. Hydrogeologické posouzení stanovuje konkrétní  

podmínky realizace vrtů, které je třeba dodrţet.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Dr. Ing. Richard Veselý 

                                                                 vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

 

Příloha: kopie oznámení 

 

Rozdělovník k čj.: 15987/ZP/2011 - Čr 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

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

    Králové – zde (bez oznámení) 

2) Město Pec pod Sněţkou, Pec pod Sněţkou čp. 230, 542 21 Pec pod Sněţkou 
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Dotčené správní úřady: 

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

    Králové 

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

3) Městský úřad Pec pod Sněţkou, Pec pod Sněţkou čp. 230, 542 21 Pec pod Sněţkou 

4) Městský úřad Svoboda nad Úpou, Náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou 

5) Městský úřad Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 

6) Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 

7) MŢP ČR, odbor zvláště chráněných částí přírody, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

    (oznámení na CD) 

8) MŢP ČR, odbor péče o národní parky, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (oznámení na CD) 

 

Oznamovatel: 

Jiřina Nepalová, Krejčího 2279/6, 180 00 Praha 8 (bez oznámení)  

 

Na vědomí: 

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

    zasláno společně s ţádostí o sdělení dne 07.09.2011) 

2) MŢP 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) 

 


