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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 „Velká Úpa – Parkovací dům“ který naplňuje 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona EIA 
 
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 „Velká Úpa – Parkovací dům“ 
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. Město Pec pod Sněžkou 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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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 Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec 
pod Sněžkou. 
Záměr se nachází v Městě Pec pod Sněžkou, k.ú. Pec pod Sněžkou. 
 
Předmětem záměru je výstavba parkovacího domu na místě stávající parkovací plochy 
ve Velké Úpě pod nástupem na dolní stanici lanové dráhy Portášky. Na severní straně 
je zájmové území ohraničeno komunikací II. třídy – Pec pod Sněžkou – Trutnov. Na jižní 
straně hranici staveniště tvoří nábřežní svah řeky Úpy. Na západní straně zájmové území 
přiléhá k pozemku s penzionem Re-lax a na východní straně k pozemku s penzionem 
Cortina. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží s posunem podlaží o polovinu 
konstrukční výšky v místě jeho podélné osy.  
Předmětný záměr naplňuje ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona EIA. K uvedenému záměru 
vydala Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, podle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovisko ze dne 06.06.2016, č.j. KRNAP 03808/2016 KRNAP 03885/2016, přičemž 
konstatovala, že nelze vyloučit významný vliv na příznivý stav na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000.  
 
 
 
 
 
 

z p. Ing. Martina Poláková 
       odborná referentka na úseku posuzování  

vlivů na životní prostředí 
                    
 
                                                                                    

Příloha: kopie oznámení  
 
Rozdělovník: KUKHK-5711/ZP/2017 - Po   

 
Dotčené územní samosprávné celky: 
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 
    Králové – zde (bez oznámení) 
2) Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou 
 
Dotčené správní úřady: 
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec 
    Králové 
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 
3) Městský úřad Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou 
4) Městský úřad Svoboda nad Úpou, Svoboda, náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda 
    nad Úpou   
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5) Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov 
6) Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
 
Oznamovatel: 
Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou (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 Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, 541 01  Trutnov-Vnitřní Město  
     (bez oznámení) 
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