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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) –
informace o oznámení záměru „Soubor staveb Javor „Výměna a modernizace
lyžařských vleků Javor 1, 2 a budov č. p. 181, č. p. 336 v Peci pod Sněžkou
za sedačkovou lanovku včetně budov (multifunkční objekt Javor, restaurace Bull Bar)“
– nové podání“ zařazeného v kategorii II, bodu 114, přílohy č. 1 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, podle § 6 odst.
7 zákona EIA, zasílá informaci o oznámení záměru „Soubor staveb Javor „Výměna
a modernizace lyžařských vleků Javor 1, 2 a budov č. p. 181, č. p. 336 v Peci pod Sněžkou
za sedačkovou lanovku včetně budov (multifunkční objekt Javor, restaurace Bull Bar)“ – nové
podání“, zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu EIA, spolu s žádostí o vyjádření se a sděluje
Vám, že tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA.
Ve smyslu ust. § 6 odst. 8 zákona EIA 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.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Pec pod Sněžkou a Královéhradecký kraj,
žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně o zveřejnění informace o oznámení
a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách současně
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

s upozorněním, že veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní
samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého
kraje). Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme
v souladu s § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně o vyrozumění příslušného úřadu o dni
vyvěšení informace o oznámení na úřední desce.
Do oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA České informační agentury životního
prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK1019. Případné
dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet do oznámení lze také na krajském úřadu,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Věra Miklasová,
tel. 495 817 674.
Základní informace o záměru
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, v městě Pec pod Sněžkou, k. ú. Pec pod Sněžkou
a Velká Úpa I.
Oznamovateli záměru jsou společnost MEGA PLUS s. r. o, Černohorská 265, 542 25 Janské
Lázně (IČO: 64793281) a Rodinný fond AAAL, soukromý svěřenský fond, Pec pod Sněžkou
304, 542 21 Pec pod Sněžkou (IČSF: 07829558).
Záměr integruje dvě související stavby, a to Stavbu 1 – Výměna technologie lyžařských vleků
za lanovou dráhu a Stavbu 2 – Bull Bar. Předmětem záměru je výměna stávajících lyžařských
vleků Javor 1 a Javor 2 za novou šestisedačkovou lanovou dráhu včetně obou stanic lanové
dráhy a příslušenství. Před vlastní výstavbou objektů dolní stanice lanové dráhy a Bull Baru
bude provedena demolice obslužných objektů lyžařských vleků a demolice stávajícího Bull
Baru. Šestisedačková lanová dráha bude mít projektovanou přepravní kapacitu 2 450 osob/h.
Zastavěná plocha dolní stanice lanové dráhy bude činit 1 036,3 m2, zastavěná plocha horní
stanice lanové dráhy bude činit 621,7 m2. Zastavěná plocha objektem Bull Baru bude činit
191,6 m2. V rámci nového podání oznámení byla vypracována aktualizace akustického
posudku a protokol posouzení vlivů na veřejné zdraví – hodnocení zdravotních rizik.

z p. Ing. Věra Miklasová
odborná referentka na úseku
posuzování vlivů na životní prostředí
Příloha: kopie oznámení záměru na CD
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Rozdělovník k č. j. KUKHK–13993/ZP/2021:
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez CD),
2) Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou.
Dotčené orgány:
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 (bez CD),
3) Městský úřad Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou (bez CD),
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 Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí,
7) Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha.
Oznamovatel:
1) MEGA PLUS s. r. o, Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně (bez CD),
2) Rodinný fond AAAL, soukromý svěřenský fond, Pec pod Sněžkou 304, 542 21 Pec
pod Sněžkou, zastoupený na základě plné moci společností MEGA PLUS s. r. o,
Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně (bez CD).
Na vědomí:
1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez CD),
2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (bez CD),
3) Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní ul. 150, 541 01 Trutnov (bez CD).
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