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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“) – vrácení 

dokumentace vlivů záměru „Tábořiště v Bukovém údolí, Pec pod Sněžkou – autocamp, 

EKOcamp, wintercamp“ na životní prostředí oznamovateli k doplnění a přepracování 

 

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, v souladu s ust. § 8 odst. 5 zákona vrací 
oznamovateli, tj. společnosti SIVIA CZ a.s., Pec pod Sněžkou 303, 542 21 Pec pod Sněžkou, 
dokumentaci vlivů záměru „Tábořiště v Bukovém údolí, Pec pod Sněžkou – autocamp, 
EKOcamp, wintercamp“ na životní prostředí k doplnění a přepracování (dále jen „vrácení 
dokumentace k doplnění“).  
 
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 vrácení 
dokumentace k doplnění na úředních deskách. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 4 zákona 
EIA nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona EIA o písemné 
vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení informace o vrácení dokumentace k doplnění 
na úřední desce v nejkratším možném termínu. 
 
Do vrácení dokumentace k doplnění lze také nahlédnout na internetových stránkách 
České informační agentury životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) – 
kód záměru HKK759. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet do spisu 
záměru lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (budova 
Regiocentra Nový pivovar), č. dveří N1.906, Ing. Černošek, tel. 495 817 188. 
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Krajský úřad podle ust. § 8 odst. 5 zákona na základě doporučení zpracovatele posudku 

vrací oznamovateli dokumentaci k doplnění.  

 

Doplněnou dokumentaci je třeba dopracovat tak, aby záměr nebyl v rozporu 

s podmínkami hospodaření v ochranných pásmech vodního zdroje v blízkosti záměru.  

 
Dokumentaci je třeba dopracovat na základě vyjádření k ní obdržených podle § 8 odst. 3 zákona 
a na základě vyjádření zpracovatele posudku. 
 
Doplněnou dokumentaci zašlete na krajský úřad v počtu 10 výtisků a 1x v elektronické formě. 
 
Vrácení dokumentace k doplnění nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, 
ani  příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

z p. Ing. David Černošek 
       odborný referent na úseku posuzování  

vlivů na životní prostředí 
 

 

 

Příloha: kopie vyjádření k dokumentaci (pouze pro oznamovatele) 
 
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, dne 03.06.2016, 
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,  
  dne 24.05.2016,  
- Krajský úřad, dne 16.05.2016., 
- Královéhradecký kraj, dne 18.05.2016, 
- Městský úřad Trutnov, dne 06.06.2016, 
- Správa Krkonošského národního parku (dále jen „Správa KRNAP“), dne 07.06.2016, 
- Spolek „Žijeme Sněžkou, z.s., dne 09.06.2016, 
- RNDr. Tomáš Bajer (zpracovatele posudku), dne 01.07.2016. 
 
 
 
Rozdělovník k č.j.: KUKHK-15324/ZP/2016 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 
    Králové – zde  
2) Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou 
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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) Městský úřad Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou  
4) Městský úřad Svoboda nad Úpou, náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou 
5) Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 
6) Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
7) Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
 

Oznamovatel: 
SIVIA CZ a.s., Pec pod Sněžkou 303, 542 21 Pec pod Sněžkou  
 
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 Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, 541 01  Trutnov-Vnitřní Město 
4) RNDr. Tomáš Bajer, Šafaříkova 436, 533 51 Pardubice 
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