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Sdělení o ukončení posuzování záměru „Rozšíření kompostárny v areálu letiště Hradec
Králové“ 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“)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 22 zákona, vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, v souladu s ustanovením § 23
odst. 2 zákona, sděluje informaci o ukončení posuzování záměru „Rozšíření kompostárny
v areálu letiště Hradec Králové“ zařazeného v kategorii II, bodu 55 a bodu 56, přílohy č. 1
zákona EIA.
Posuzování záměru je ukončováno na základě žádosti zástupce oznamovatele.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. statutární město Hradec Králové a Královéhradecký
kraj, žádáme o zveřejnění této informace na úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů. Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky o písemné vyrozumění
o dni vyvěšení této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším
možném termínu.

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.

Do sdělení o ukončení posuzování záměru lze také nahlédnout na internetových stránkách
České informační agentury životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr)
nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra Nový pivovar),
500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, p. Šnajdr, tel. 495 817 141.

„otisk razítka“

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí
Rozdělovník k čj.: KUKHK-910/ZP/2018-MŠ
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 č.p. 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 č.p. 408, 502 00 Hradec Králové
Oznamovatel:
Hradecké služby a.s., Bratří Štefanů 990, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
zastoupená společností Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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
3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
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