Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Viz. rozdělovník
Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)

Hradec Králové

24823/ZP/2014-Čr

27.01.2014

Odbor | oddělení

Vyřizuje | linka | e-mail

Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení EIA a IPPC

Ing. David Černošek / 188
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 „Polyfunkční objekt HK – Mileta“ zařazeného
v kategorii II, bod 10.6 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 „Polyfunkční objekt HK – Mileta“ podle § 6 odst. 6 zákona
a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Statutární město Hradec Králové 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)
Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následujícími kapacitami:
Zastavěné plochy: 7 443 m2
Zpevněné plochy: 5367 m2
Zelené plochy pro kompenzační opatření: 2800 m2
Počet stání osobních automobilů: 230
Umístění záměru:
Kraj: Královéhradecký
Město: Hradec Králové
Katastrální území: Nový Hradec Králové
Pozemky p.č. 606/2, 606/3, 606/48, 606/49, 606/61, 609/2, 609/3, 609/4, 609/5, 611/19,
611/35, 611/43, 613/14, 613/34, 613/35, 1384/1, 1384/2, st.p.č. 596, 606/64, 606/63, 606/43,
603/6, 600/44, 1285/1, 613/10, 617/5, 606/62, 606/36, 606/44, 606/39.
Zahájení stavby: 08/2014, dokončení stavby: 2015
Záměr má polyfunkční, nevýrobní charakter. Z hlediska funkčního využití obsahuje plochy
pro administrativu, obchod a služby. V širším okolí je ve výstavbě Kampus UK, projekčně se
připravuje úprava dopravního systému – křižovatka Mileta, úpravy Zborovské ulice a
Benešovy třídy. Území lokality polyfunkčního objektu je Územní a Objemovou studií
napojeno a obsluhováno z dopravního koridoru ulic Hradecká a Benešova třída s přípravou
pro další napojení objektů směrem k ulici Sokolská. Z Benešovy třídy bude napojení v místě
budoucí křižovatky Benešova - Hradecká. Pro napojení polyfunkčního objektu HK - Mileta
dojde k úpravě stykové křižovatky (dle platného ÚP) na průsečnou.
Napojení území na technickou infrastrukturu je řešeno v souladu s Územní studií U Milety,
která prověřila kapacity pro napojení na stávající systém zásobování vodou, odvod
splaškových vod napojením na stávající kanalizační systém, na stávající plynovodní řad,
případně, díky stávajícímu vedení horkovodních řadů při jižní a východní straně území, může
využít napojení i na tyto řady.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
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Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník k čj.: 24823/ZP/2014 - Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez oznámení)
2) Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
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) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
4) Magistrát města Hradec Králové, správní odbor, Československé armády 408, 502 00
Hradec Králové – k vyvěšení na úřední desce (bez oznámení)
Oznamovatel:
FI Development CZ s.r.o., Klimentská 1515/22, 110 00 Praha, v zastoupení Ing. Evy
Dvořákové, Nerudova 174, 500 02 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 východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
(bez oznámení)
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