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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 záměru „Novostavba prodejny PENNY MARKET, Pospíšilova třída,
Hradec Králové“ 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 „Novostavba prodejny PENNY MARKET, Pospíšilova
třída, Hradec Králové“ 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.
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Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má
možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové (budova Regiocentra Nový pivovar) – 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, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
(dle údajů uvedených v oznámení)
Oznamovatelem záměru je společnost A + R s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice.
Záměr je situován ve městě Hradec Králové, k.ú. Hradec Králové, na pozemcích p.č. 157/2,
157/3, 277/1, 393/2, 393/10, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 1551, 135/2.
Předmětem záměru je výstavba nového obchodního střediska typu Penny Market na
Pospíšilově třídě v Hradci Králové.
Záměr lze charakterizovat následující kapacitami:
Zastavěné plochy: 1 608 m2.
Zpevněné plochy: 1 830 m2.
Zelené plochy: 587 m2.
Celkem: 4 025 m2.
Počet parkovacích stání celkem: 50.
Záměr se nachází v uliční frontě Pospíšilovy třídy, naproti výjezdu z ulice Na Střezině.
Objekt se skládá ze 3 dispozičně a provozně oddělených částí. V přízemí se nachází
rozhodující část objektu – prodejna Penny Market. Jde o prodejnu potravinářského zboží,
drogistického zboží s doplňkovým sortimentem nepotravinářského zboží (textil, domácí
potřeby, sportovní potřeby, atd.). Z hlediska technologie se v prodejně se nacházejí prodejní
regály, chladící regály, mrazicí boxy, pokladny. K prodejně přiléhá sklad s chladícím
a mrazicím boxem. Dalším provozem je v přízemí prodejna masa a uzenin. Z hlediska
technologie se zde nacházejí chladící vitríny, mrazicí boxy, přípravna masa a uzenin. V patře
objektu se nachází provozně zcela oddělená část – pronájemní prostor kanceláří. Zde není
umístěna žádná technologie, jde o administrativní plochy kanceláří. Otevírací doba: Po – Ne
7:00-20:00.

Dr. Ing. Richard Veselý
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Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník: 10560/ZP/2014 - Po
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
Oznamovatel:
A + R s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice, v zastoupení společnosti LANGER –
inženýrská činnost, s.r.o., Habrmanova 323, 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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