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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 „Golfové hřiště Prosečné“ 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 „Golfové hřiště Prosečné“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje
Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Obec Prosečné 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 Hostinné a Městský úřad Vrchlabí, 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
i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.
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– spokojený občan.

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)
Golfové hřiště bylo realizováno a provozováno postupně od roku 2001. Golfové hřiště je
přístupné z komunikace III. třídy č. 32552. Tato komunikace tvoří jihozápadní hranici areálu.
V blízkosti komunikace se nachází zázemí – objekt golfového klubu s parkovací plochou.
Samotné plochy hřiště jsou situovány severovýchodním směrem na zatravněných pozemcích,
které jsou přerušovány lesními pásy. Jedná se o 9-ti jamkové hřiště včetně cvičných ploch.
Hřiště je přírodního charakteru bez terénních úprav, plně využívá přírodní konfigurace.
Provoz areálu je sezónní, přibližně v období duben až říjen (v závislosti na aktuálních
klimatických podmínkách). Průměrná návštěvnost areálu je přibližně 30 osob za den,
maximální denní návštěvnost činí 50 osob.
Nyní je uvažováno se změnou náročnosti hřiště – úpravou jamky č. 4 a odpaliště č. 5. Jamka
č. 4 se bude „hrát“ ze stávajícího odpaliště na pozemek p. č. 903/4, kde bude umístěno
jamkoviště. Zároveň na tomto pozemku (p.č. 903/4) bude umístěno odpaliště jamky č. 5
a jamkoviště bude použito stávající z jamky č. 5, a to na pozemku p. č. 855/4. Bude se hrát
přes lesní pozemek p. č. 852/3, kde bude zřízen i přechod.
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, obci Prosečné, k.ú. Prosečné. Plochy dotčené
stávajícím provozem golfového hřiště jsou: pozemky p.č. 855/4, 855/5, 855/8, 787/1, 787/2,
769, 783/9, 783/2, 783/11, 773/1, 773/5, 665/2, 529, 2148, 2040/3, 2040/2, 856/7, 292/2;
stávající schválený objekt golfového klubu se nachází na pozemcích p. č. 292/2, 293/1, 293/2
(v katastrálním území Prosečné). Celková výměra výše uvedených parcel je cca 17 ha.
K realizaci změny náročnosti hřiště budou využity pozemky p.č. 852/3 (o výměře 10 399 m2),
p.č. 903/4 (o výměře 13 550 m2) a p.č. 903/3 (o výměře 5 712 m2). Celková rozloha areálu
po realizaci změny náročnosti hřiště bude cca 19,4 ha.
Oznamovatelem záměru je Luboš Zeman, Prosečné 170, 543 73 Prosečné.

z p. Ing. David Černošek
odborný referent na úseku posuzování
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Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník k čj.: 16219/ZP/2014-Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez oznámení)
2) Obec Prosečné, Prosečné 37, 543 73 Prosečné
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 Prosečné, Prosečné 37, 543 73 Prosečné
4) Městský úřad Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné
5) Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Oznamovatel:
Luboš Zeman, Prosečné 170, 543 73 Prosečné, zastoupený společností EMPLA AG spol.
s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové (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) Luboš Zeman, Prosečné 170, 543 73 Prosečné (bez oznámení)
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