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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 EIA“) –
zahájení zjišťovacího řízení záměru „Fotbalový stadion Hradec Králové“ 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 EIA, vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto zasílá kopii
oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu EIA, záměru „Fotbalový stadion Hradec Králové“
podle § 6 odst. 6 zákona EIA a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení podle § 7 zákona EIA.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Statutární město Hradec Králové
a Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu § 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 současně s upozorněním, že veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní
úřady a dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 6 odst. 7 zákona EIA mohou 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 EIA nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona
EIA o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední
desce v nejkratším možném termínu.
Do oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury
životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). 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
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

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 Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408,
502 00 Hradec Králové.
Záměr se nachází ve městě Hradec Králové, k.ú. Malšovice.
Předmětem záměru je vybudování fotbalového stadionu pro sportovní účely. Záměr sestává
z hrací plochy s rozměry 115 × 78 m, která bude 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 budou mít půdorysnou plochu 1 655 m2, pod každou z nich budou umístěny
3 samostatné objekty s občerstvením a 2 samostatné objekty sociálního zařízení. Objekt
východní tribuny bude mít půdorysnou plochu 2 145 m2, pod ní budou umístěny
4 samostatné objekty s občerstvením a 3 samostatné objekty sociálního zařízení.
Součástí záměru je 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. Přímo u stadionu umístěno
6 stání pro autobusy, 150 stání pro kola a 11 stání pro motocykly.

z p. Ing. Martina Poláková
odborná referentka na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník: KUKHK-25978/ZP/2016 - 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
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Oznamovatel:
Statutární město Hradec Králové, zastoupené společností VÚP DECO PRAHA, a.s.,
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha (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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