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Posuzování vlivŮ na životní prostředí podle zákona č. 100/200í Sb., o posuzování vlivů
na Životní prostředí a o změně něktených souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivŮ na Životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon") _ zahájení
ziiŠt'ovacího řízení k záměru ,,Odkanalizování a zásobování pitnou Vodou lokaIity
Zahrádky a Vysoký Svah - Pec pod Sněžkou" zařazeného podle § 4 odst. 1 písm. f)
zákona

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, Vám tímto zasílá kopii oznámení
podle přílohy č, 3 k zákonu, záměru ,,Odkanalizování a zásobování pitnou vodou lokality
Zahrádky a Vysoký Svah - Pec pod Sněžkou" podle § 6 odst. 7 zákona a sděluje Vám,
že tento záměr bude podroben zjišt'ovacímu řízení podle § 7 zákona.

DotČené územní samosprávné celky, tj. Královéhradecký kraj, město Pec pod Sněžkou
a městys Černý Důl, žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona 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 a dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádřeník oznámenído 30
dnŮ ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje
(tj, Královéhradeckého kraje). Doba zveřejněníje podle §,t6 odst. 2zákona nejméně 15 dnů.
Zároveňžádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona neprodleně o vyrozuměnípříslušného úřadu
o dni vyvěšeníinformace o oznámenína úřednídesce.
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Ve smyslu ust. § 6 odst. 8 zákona má veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené
územní samosprávné celky možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové - a to do
30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Do oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury
životního prostředí (http://portal.cenia.czleiasealvieMeiaíOO_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 do oznámení lze
také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245,50O 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906,
p. Černošek, tel, 495 817 188.

:

všeo becně srozum itel né sh rn utí netech n ického chara kteru
(zpracováno z údajů uvedených v oznámenízáměru)

Předmětem záméru je výstavba nové vodohospodářské infrastruktury jako podzemní liniové
stavby s kontrolními šachtami, které budou vystupovat na povrch. Součástí záméru je nový
vodojem o užitné kapacitě 150 m3, jehožtechnologie bude uložena zčástiv nadzemním domku
pro armaturní komoru o půdorysných rozměrech 4x4 m. V do]ní části soustavy bude řešena
v lesním pozemku nová čerpací stanice pitné vody jižně od penzionu Karel Hofman rovněž
jako jednoduchý zděný domek se střechou o půdorysu 4x4 m.
Nově navžená oddílná (čistě splašková) kanalizace bude napojena na stávající splaškovou
kanalizaci na p. č. 185119, vedenou na centrální COV. Navrhují se celkem 3 stoky - hlavní
stoku 1 od Lučin po areál dojezdu sjezdové trati Smrk, stoku 1a na Lučinách ke Kolínské
boudě a stoku 1b do svahu nad objektem Lenka. Veškeré odpadní vody napojené na nové
stoky budou převedgny na stávající kanalizaci a následne ČOV v Peci pod_Sněžkou, Zvýšené
nátoky na stávající COV Pec pod Sněžkou zásadně neovlivníjejí provoz. COV je po nedávné
intenzifikaci ze 4 888 EO na 8 050 EO,
Zásobování pitnou vodou zahrnuje výstavbu nových 8 vodovodních řadů, čerpací stanice
apodzemního vodojemu o objemu150 m3. Jde o řad 1 od vodovodu v Peci p. Sněžkou
do čerpací stranice, výtlačný řad 2 od ČS do vodojemu u Lidické boudy, zásobovací řad
3 z vodojemu na VysokÝ 9vah, |?dy 4 a 4a jako zokruhování zásobování přes Zahrádky ařad
5 na Lučinách ke Kolínské boudě" Jsou dále dva bočnířady 3a nad Lenkou a 3b nad Zižkovou
boudou.
Vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdravíjsou popsány vtextu
oznámení záměru zpracovaném podle přílohy č, 3 zákona.
Záměr je umístěn na územíKrkonošského národního parku. Správa Krkonošského národňího
parku nevyloučila významný vliv záměru na území soustavy Natura 2000.
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, městě Pec pod Sněžkou (k. ú. Pec pod Sněžkou,
Velká Úpa l) a městyse Černý Důl (k. ú. Černý Důl).
Oznamovatelem záméruje společnost Vodovody akanalizace Trutnov, a.s., NábřežíVáclava
Havla 19,54151 Trutnov (lČo: 60108711).
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Příloha: oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona

Rozdělovník k č. j. KUKHK-9036|ZPI2O19:

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 230,54221 Pec pod Sněžkou
3) Městys Černý Důl, Černý Důl48, 544 43 Černý Důl 

,

Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,

Habrmanova 19, 5O1 01 Hradec Králové
4 ČlŽP Ol Hradec Králové, Resslova 1229,500 02 Hradec l(rálové (bez oznámení -

na základě požadavku ČlŽP Ol Hradec Králové)
3) Městský úřad Pec pod Sně_zkou, Pec pod Sněžkou 230, 54221Pec pod Sněžkou
4) Uřad městyse Cerný Důl, Cerný Důl 48, 544 43 Cerný Důl (bez oznámení)
5) Městský úřad Svoboda nad Úpou, náměstí Svornosti 474,542 24 Svoboda nad Úpou
6) Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165,54101 Trutnov
7) Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1,543 01 Vrchlabí
8) Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

oznamovatel:
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., NábřežíYáclava Havla 19,54151 Trutnov, zastoupená
společnostíAKVOPRO s,r.o., Vyšehradská 134912,.128 00 Praha 2 (bez oznámení)

Na vědomí:
1) MŽP, odbor ElA a IPPC, Vršovická 65, 1OO 10 Praha 10 (bez oznámení - na základě

požadavku MŽP, odboru ElA a |PPC)
2) MZP, odbor výkonu státní správy Vl,, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

(bez oznámení)
3) Muzeum Podkrkonošív Trutnově, Školní 150,514 01 Trutnov (bez oznámení)


