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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 22 písm. a) 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 EIA“), v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl dle ust. § 7 odst. 6 zákona EIA takto:
záměr „Fotbalový stadion Hradec Králové“

nebude posuzován podle zákona EIA.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 03.08.2016 oznámení záměru „Fotbalový stadion Hradec Králové“
zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále jen „oznámení záměru“).
Oznamovatelem záměru je Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408,
500 03 Hradec Králové. Oznámení záměru zpracoval Mgr. Radek Jareš, autorizovaná osoba
podle zákona EIA (osvědčení č.j. 112632/ENV/10, autorizace prodloužena rozhodnutím
č.j. 38212/ENV/15).
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Dne 12.08.2016 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Statutární město Hradec Králové a Královéhradecký
kraj, krajský úřad požádal ve smyslu ust. § 16 odst. 3 zákona EIA neprodleně o zveřejnění
informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet na úředních
deskách. Dobu zveřejnění podle ust. § 16 odst. 4 zákona EIA krajský úřad stanovil na
nejméně 15 dnů. Zároveň krajský úřad požádal v souladu s ust. § 16 odst. 4 zákona EIA
dotčené územní samosprávné celky o vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení
na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dále krajský úřad informoval podle ust. § 6 odst. 7 zákona EIA dotčené územní
samosprávné celky, dotčené správní úřady, veřejnost a dotčenou veřejnost o lhůtě pro zaslání
písemných vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Krajský úřad dále informoval, že do oznámení lze také nahlédnout
na internetových stránkách
České
informační
agentury
životního
prostředí
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK826.
Dne 12.08.2016 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné nahlížet
do oznámení záměru, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru uplynula dne 01.09.2016.
V souladu s ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr „Fotbalový stadion Hradec Králové“ bude posuzován podle zákona EIA.
Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad. Na základě zjišťovacího
řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA krajský úřad, jako
příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti
posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „Fotbalový stadion Hradec
Králové“ nebude posuzován podle zákona EIA.
Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení se zveřejňuje způsobem podle § 16 zákona EIA
a doručuje veřejnou vyhláškou.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Statutární město Hradec Králové a Královéhradecký
kraj, jsou povinny rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně
15 dnů a vyrozumět o tom krajský úřad.
Podklady pro vydání rozhodnutí:
- oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona EIA,
- vyjádření obdržená k záměru podle § 6 odst. 7 zákona EIA.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 3 zákona EIA
Fotbalový stadion Hradec Králové
Záměr „Fotbalový stadion Hradec Králové“ naplňuje svým charakterem a rozsahem dikci
bodu 10.8 (Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové
a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů)
kategorie II přílohy č. 1 zákona EIA.
Oznamovatel záměru:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
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Kapacita (rozsah) záměru:
Hrací plocha s rozměry 115 m x 78 m je obklopena 4 tribunami. Objekt západní tribuny
tvoří budova s pěti nadzemními podlažími s půdorysnou plochou 4 625 m2. Ostatní tribuny
(severní, jižní a východní) budou jednopodlažní objekty. Objekty severní a jižní tribuny mají
půdorysnou plochu 1 655 m2, pod každou z nich jsou umístěny 3 samostatné objekty
s občerstvením a 2 samostatné objekty sociálního zařízení. Objekt východní tribuny
má půdorysnou plochu 2 145 m2, pod ní jsou umístěny 4 samostatné objekty s občerstvením
a 3 samostatné objekty sociálního zařízení. V okolí stadionu na komunikacích a parkovacích
plochách jsou umístěna parkovací stání. Celkem se jedná o 638 parkovacích míst pro osobní
automobily, z toho 488 míst přímo u stadionu, 50 míst na protilehlém parkovišti u koupaliště
Flošna a během utkání bude vyhrazeno 100 stávajících míst z parkoviště u koupaliště Flošna.
Dále je přímo u stadionu umístěno 6 stání pro autobusy, 150 stání pro kola a 11 stání
pro motocykly.
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):
Kraj: Královéhradecký
Město: Hradec Králové
K.ú.: Malšovice
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je vybudování fotbalového stadionu pro sportovní účely, který se skládá ze čtyř
tribun seskupených kolem hrací plochy. Hlavní objekt stadionu tvoří západní tribuna,
kde se nachází zázemí pro hráče, rozhodčí, funkcionáře, VIP hosty, média, administrativu
fotbalového klubu. Prostor pod západní tribunou je zastavěný, prostory pod východní,
severní a jižní tribunou jsou volné, avšak vyplněné jednotlivými samostatnými objekty
občerstvení a sociálního zařízení, sklady, technické místnosti a ošetřovny. Tribuny jsou
určeny pro sedící diváky, kteří vstupují na stadion přes turnikety. V jihovýchodní části
stadionu je zcela oddělený sektor pro diváky hostů se samostatným vstupem. V horní části
stadionu je umístěn ochoz, který slouží jako spojující komunikační prvek celého stadionu.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Architektonické a urbanistické řešení
Záměr je umístěn jihovýchodně od centra města Hradec Králové na území ve tvaru
trojúhelníku vymezeného na západě ulicí Malšovickou, na východě Gočárovým okruhem
a na severu levým břehem řeky Orlice. V řešeném území se v současnosti nachází
Všesportovní stadion, který se skládá z fotbalového stadionu, atletické dráhy a valů
s tribunami. Nový Fotbalový stadion je situován kolem původní hrací plochy
„Všesportovního stadionu“ v centru předmětného areálu a bude se skládat ze čtyř tribun.
Objekt hlavní západní tribuny tvoří budova s pěti nadzemními podlažími, která je přímo
napojena na VIP parkoviště u hrany hlavní dopravní komunikace pro motorová vozidla
ale i pro pěší a cyklisty. Poslední, 5. NP je tvořeno technickým podlažím strojoven
vzduchotechniky a chladu. Prostor pod západní tribunou je zastavěný, prostory pod
východní, severní a jižní tribunou jsou volné, avšak vyplněné jednotlivými samostatnými,
na konstrukci tribun nezávislými objekty gastroprovozů a sociálního zařízení.
Prostorové řešení a umístění nově vybudovaných stavebních objektů, inženýrských objektů
a provozních souborů bylo limitováno uspořádáním celého stávajícího areálu a vychází
z požadavků dodržení pohodlí uživatelů a bezpečnosti diváků, provozních vzdáleností
a ochranných pásem.
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Materiálové členění objektu vychází ze způsobu využití jednotlivých částí stadionu. Tribuna
západní je koncipována jako monolitický skelet, kombinovaný se ztužujícími jádry
výtahových šachet a prefabrikovaných vkládaných části (např. schodišťová ramena). Objekt
je opláštěn lehkým obvodovým pláštěm – blokovou fasádou. Výplňové zdivo je provedeno
z betonových tvárnic lícových s možností vnitřní tenkovrstvé omítky. Stínící prvky fasády
bude tvořit průvětrná prolamovaná stěna kotvená oddáleně na samonosné konstrukci.
Tribuny pro diváky budou řešeny jako montovaná prefabrikovaná stavebnice, skládající
se z hlavní nosné konstrukce a konstrukce tribun. Zastřešení tribun bude provedeno pomocí
nosné ocelové prostorové konstrukce a plochého zastřešení z ocelových tvarovaných plechů.
Táhla jako aktivní konstrukční prvky střechy jsou využity pro instalaci vnějšího obalu
stadionu. Tento obal je realizován z děrovaných plechů do tvarů rozevřeného písmene V.
Technické řešení
Záměr Fotbalového stadionu se skládá z 5 základních objektů:
- tribuna západ
- tribuna jih
- tribuna východ
- tribuna sever
- hrací plocha
Konstrukční systém objektu západní tribuny bude podélný stěnový čtyřtrakt doplněný
po obvodu, u schodiště a výtahových ramp příčnými ztužujícími stěnami. Stěny budou zděné
z betonových lícových tvárnic cihel, v úrovni stropů budou stěny vždy ztuženy věncem.
Stropní konstrukce bude provedena jako monolitická železobetonová spojitá jedním směrem
pnutá deska tloušťky 250 mm. V objektu západní tribuny budou realizovány tři schodiště
a tři skupiny výtahů. Schodišťový prostor umístěný ve středu objektu bude protažen
až na úroveň podlahy 5. NP. Schodiště bude provedeno jako deskové s prefabrikovanými
rameny uloženými na ozub. Východní fasádu západní tribuny budou tvořit montované
konstrukce hlediště, které budou zakryté ocelovou střechou.
Tribuny jsou tvořeny monolitickými prefabrikovanými konstrukcemi osazovanými
do kalichů na vrcholu pilot. Na ukotvené rámy budou doplněny prefabrikované řady
a schodiště, do řad budou montovány sklopná sedadla. Tribuny budou kryté plochými
střechami s nosnou ocelovou konstrukcí, která bude kotvená do prefabrikovaných
betonových nosných sloupů. Po obvodu stadionu budou reakce střech zachycovat spuštěná
táhla, která budou využita pro obvodový plášť stadionu.
Pod tribuny (severní, jižní a východní) budou situovány samostatné objekty gastroprovozů
a sociálního zařízení. Objekty s občerstvením a objekty sociálního zařízení budou provedeny
jako konstrukčně jednoprostorové, jednotraktové zděné budovy na základových pasech,
s monolitickým nebo prefabrikovaným stropem. Nosné zdivo bude tvořeno z betonových
lícových tvarovek. Objekty budou izolovány hydroizolací s protiradonovou funkcí
a tepelnou izolací podle požadavku normy. Objekty budou mít svojí skladbu střešního pláště
typu samostatně stojících objektů.
Úvahy, kterými se krajský úřad řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních
předpisů:
Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval,
zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných
vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených
vyjádření krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.
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Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií
uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění
záměru, především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření
příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření
dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti
a na základě oznámení záměru.
Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostřední a veřejné zdraví
kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území,
na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní
prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění
pozdějších směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.
Záměr výstavby fotbalového stadionu je plánován na místě stávajícího všesportovního
stadionu. Vzhledem k rozsahu a charakteru záměru je možné přímé ovlivnění výstavbou a
provozem záměru předpokládat u obyvatel v těsné blízkosti navazujících ulic Malšovická,
Gočárův okruh Náhon a Úprkova.
Vlivy nového stadionu na životní prostředí jsou málo významné a akceptovatelné. V době
výstavby bude charakteristickým rysem stavební ruch, který ovlivní faktory pohody obyvatel
okolních domů. V této souvislosti je nutno zajistit dodržování příslušných opatření
k omezení prašnosti ze stavby a přístupových komunikací na staveniště.
Ve vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta, ze dne
14.07.2016, č.j.: 123376a/2016/HA/MT, je uvedeno, že záměr „Fotbalový stadion Hradec
Králové“ není v kolizi se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje
a je v souladu s Územním plánem města Hradec Králové.
Předmětný záměr nebude zdrojem kontaminace vod ani půdy chemickými látkami
ani patogenními organismy či jejich toxiny. Působení vibrací na obyvatelstvo je minimální,
vibrace nedosahují takových intenzit, aby mohly mít negativní zdravotní účinky.
Nejvýznamnějšími vlivy jsou změna akustické situace a produkce znečišťujících látek
z dopravy.
Vliv provozu záměru na ovzduší byl vyhodnocen v rozptylové studii, kterou vypracoval
v červenci 2016 Mgr. Radek Jareš, držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií
podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „rozptylová studie“). V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel
byly sledovány imisní hodnoty pro oxid dusičitý, benzen a suspendované částice frakce
PM10. V závěru rozptylové studie je uvedeno, že vlivem provozu záměru se neočekává
v předmětné lokalitě překračování imisních limitů pro sledované imisní charakteristiky.
Vliv stavebních prací je možné bez opatření hodnotit jako významný, zejména v době
dlouhotrvajícího sucha. Vliv je však možné technickými a organizačními opatřeními snížit
na přijatelnou úroveň. Jedná se zejména o očistu vozidel před výjezdem na komunikace,
pravidelné mokré čištění vozovek a chodníků v okolí staveniště, kropení nezpevněných
ploch staveniště v případě suchého počasí, příp. tam, kde to je možné, zpevnění často
pojížděných částí staveniště např. betonovými panely a jejich pravidelné čištění.
Vlivy na akustickou situaci
Vliv na akustickou situaci budou mít stacionární zdroje na objektu a nárůst dopravy spojené
se zdrojovou a cílovou dopravou do záměru. Součástí oznámení záměru podle přílohy č. 3
zákona EIA je akustická studie, kterou vypracoval Ing. Josef Martinovský ze společnosti
CENEST, s.r.o., Košťálkova 1/1105, 182 00 Praha (dál jen „akustická studie“).
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Z akustické studie vyplývá, že hygienické limity nebudou vlivem zprovoznění záměru
překročeny. Vlivem záměru dojde pouze k minimálním změnám hlukové zátěže, nárůst
nepřekročí 0,2 dB, pozorovatelně se tak akustické zatížení v lokalitě nezmění. Dále se
předpokládá, že ligové zápasy a ostatní akce se budou konat spíš o víkendu, kdy je výchozí
intenzita dopravy, a tím i výchozí hladina hluku nižší. Hodnocení je tak na straně
bezpečnosti.
Hluk z provozu stacionárních zdrojů navrhovaného areálu (zdroje hluku na objektu,
parkovací plochy) splní v denní dobu hygienické limity. V případě provozu zdrojů hluku
na objektu i v noční dobu bude nutné ohradit je a zamezit tak přímému šíření hluku
od záměru k nejbližším chráněným objektům.
Z vyhodnocení vlivů hluku ze stavební činnosti vyplývá, že hygienický limit u nejbližší
zástavby nebude překročen, vypočtené hodnoty jsou bezpečně pod úrovní limitu, ovlivnění
při výstavbě tedy nebude významné.
Ke zveřejněnému oznámení záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 01.09.2016, č.j.: KUKHK-25978/ZP/2016 – Po, ev.č.: 84309/2016/KHK,
- Královéhradecký kraj, ze dne 07.09.2016, č.j.: 27802/KH/2016,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 29.08.2016, č.j.: KHSHK 25312/2016/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
ze dne 22.08.2016, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1610942.001/16/KDR,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ze dne 26.08.2016,
č.j. SZ MMHK/147055/2016/ŽP2/Dur MMHK/154007/2016,
- vyjádření zástupce oznamovatele ze dne 05.09.2016.

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních úřadů (Magistrát města
Hradec Králové, odbor životního prostředí a Česká inspekce životného prostředí, oblastní
inspektorát Hradec Králové) vzneseny dílčí připomínky k předloženému oznámení záměru,
které jsou komentovány níže v textu. Dotčené územní samosprávné celky nevznesly námitky
proti předloženému oznámení a realizaci záměru. Veřejnost a dotčená veřejnost se k záměru
nevyjádřila. Z obdržených vyjádření dotčených územních samosprávních celků a dotčených
správních úřadů k předloženému oznámení záměru nevyvstal požadavek na posuzování
záměru podle zákona EIA.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém
vyjádření ze dne 29.08.2016, č.j.: KHSHK 25312/2016/HOK.HK/Hr, souhlasí se záměrem
a nepožaduje záměr posuzovat podle zákona EIA.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém
vyjádření ze dne 01.09.2016, č.j.: KUKHK-25978/ZP/2016 – Po, ev.č.: 84309/2016/KHK,
nemá z hlediska orgánu ochrany ovzduší, z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu
a ochrany vod k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky.
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Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne Královéhradecký kraj, ze dne 07.09.2016,
č.j.: 27802/KH/2016, nepožaduje záměr posuzovat podle zákona EIA.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
přírody (dále jen „ČIŽP – ochrana ovzduší“), ve svém stanovisku ze dne 22.08.2016,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1610942.001/16/KDR, uvádí, že pro další postup při povolování záložního
zdroje je podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
pro zařazení dieselagregátu třeba uvádět celkový jmenovitý tepelný příkon. Dále ČIŽP
konstatuje, že za předpokladu minimalizace prašnosti při provádění stavebních prací nemá
ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, další připomínky.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana ovzduší uvádí:
V rámci zjišťovacího řízení se vyjádřil dne 05.09.2016 zástupce oznamovatele
(dále jen „vyjádření zástupce oznamovatele“). Ve vyjádření zástupce oznamovatele
je uvedeno, že údaj o tepelném výkonu byl uváděn pouze po potřeby oznámení záměru podle
zákona EIA a v rámci odborného posudku podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, byl použit tepelný příkon. Dále je ve vyjádření
zástupce oznamovatele konstatováno, že v oznámení záměru jsou uvedeny v kapitole
D. IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí, která budou zapracována do projektové
dokumentace. Součástí opatření jsou mimo jiné i postupy pro minimalizaci prašnosti,
a to zejména oplach vozidel před vjezdem na komunikace, čištění vozovky v okolí staveniště,
minimalizace pojezdu vozidel po nezpevněných částech staveniště, kropení nebo zakrývání
sypkého prašného materiálu apod.
ČIŽP – ochrana ovzduší nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona EIA.
Připomínky uvedené ve vyjádření nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní
prostředí.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ve svém
stanovisku ze dne 22.08.2016, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1610942.001/16/KDR, z hlediska
odpadového hospodářství, ochrany vod, ochrany přírody a ochrany lesa nepožaduje záměr
dále posuzovat podle zákona EIA.
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ve vyjádření ze dne Magistrát
města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ve svém vyjádření ze dne 26.08.2016,
č.j. SZ MMHK/147055/2016/ŽP2/Dur MMHK/154007/2016 (dále jen „vyjádření MMHK“),
z hlediska vodního hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu a odpadového
hospodářství odkazuje na platnou legislativu v oblasti vodního hospodářství, ochrany
zemědělského půdního fondu a odpadového hospodářství. Ve vyjádření MMHK je dále
uvedeno, že z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany pozemků určených k plnění
funkce lesa a ochrany ovzduší není připomínek.
Na základě předloženého oznámení a obdržených vyjádření krajský úřad rozhodl, že záměr
„Fotbalový stadion Hradec Králové“ nebude posuzován podle zákona EIA.
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Poučení účastníků řízení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání do 15 dnů
ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Rozhodovat o odvolání přísluší Ministerstvu životního prostředí.
Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená
v § 3 písm. i) bodě 2 zákona EIA. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA
doloží dotčená veřejnost v odvolání.

-otisk úředního razítkaz p. Ing. Martina Poláková
odborná referentka na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
Královéhradecký kraj a Statutární město Hradec Králové se žádají o vyvěšení tohoto
rozhodnutí na místě k tomu určeném ve smyslu ustanovení § 16 zákona EIA
(minimálně 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu. Po stejnou
dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Královéhradeckého kraje a zveřejněno
též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
Rozdělovník: KUKHK-25978/ZP/2016 - Po
Účastníci řízení:
Statutární město Hradec Králové, zastoupené společností VÚP DECO PRAHA, a.s.,
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
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
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
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