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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 22 písm. a) 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),
v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále
jen správní řád), rozhodl dle ust. § 7 odst. 6 zákona EIA takto:

záměr „Širokosortimentní prodejna Kostelec nad Orlicí“
nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzován
podle zákona EIA.

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Odůvodnění
Krajský úřad dne 01.03.2021 obdržel od oznamovatele záměru, tj. společnost PROBUS
INVEST s. r. o., Příběnická 939/20, 130 00 Praha 3 (IČO: 04392175), oznámení záměru
„Širokosortimentní prodejna Kostelec nad Orlicí“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA
(dále také oznámení záměru) zařazeného v bodu č. 110, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.
Oznámení záměru „Širokosortimentní prodejna Kostelec nad Orlicí“ zpracované podle přílohy
č. 3 zákona EIA zpracoval v únoru 2021 RNDr. Petr Blahník a kol., ze společnosti Ecological
Consulting a. s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, (IČO: 25873962).
Dne 08.03.2021 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným orgánům a dotčeným
územním samosprávným celkům.
Dne 08.03.2021 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení
záměru nahlížet, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru skončila dne 07.04.2021.
Krajský úřad obdržel k oznámení záměru tato vyjádření a stanoviska:
-

-

Krajský úřad, dne 01.04.2021 (č. j. KUKHK–8262/ZP/2021, JID:27090/2021/KHK),
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
dne 16.03.2021 (č.j. ČIŽP/45/2021/1375),
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor stavební úřad - životní prostředí, dne
06.04.2021 (č. j. MUKO-11649/2021-lf, MUKO-9042/2021-lf).

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených orgánů a dotčených územních
samosprávných celků vzneseny zásadní připomínky. Veřejnost a dotčená veřejnost se
k záměru nevyjádřila.
Krajský úřad ve vyjádření ze dne 01.04.2021 (č. j. KUKHK–8262/ZP/2021,
JID:27090/2021/KHK) k oznámení záměru nemá z hlediska nakládání s odpady, ochrany vod,
ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny a ochrany lesa připomínky. Krajský úřad z hlediska
zemědělského půdního fondu (dále také ZPF) má z hlediska jím chráněných zájmů
k předloženému oznámení záměru připomínku týkající se rozsahu záborů zemědělského
půdního fondu a upozorňuje na skutečnost, že v dalších řízeních je třeba do řešeného území
pro předmětný záměr zahrnout dotčený pozemek v celé jeho šíři, a to vzhledem k tomu, aby
nevznikla proluka nevhodná k obhospodařování okolních zemědělských pozemků a byla tak
v souladu s § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů zajištěna plošná ochrana ZPF.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen ČIŽP),
ve svém vyjádření ze dne 16.03.2021 (č. j. ČIŽP/45/2021/1375), nemá z hlediska ochrany
ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a ochrany lesa k předloženému oznámení
záměru připomínky.
ČIŽP, z hlediska odpadového hospodářství uvádí, že nakládání s výkopovou zeminou je
ošetřené zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále také jen zákon o odpadech) s tím, že
nakládání s výkopovou zeminou v místě stavby se řídí ustanovením § 2 odst. 1 písm. e) zákona
o odpadech. Při jakémkoliv dalším nakládání s výkopovou zeminou, tj. mimo místo vzniku,
nutno postupovat dle jejich skutečných vlastností a v souladu se zákonem o odpadech. ČIŽP,
oddělení odpadového hospodářství, dále konstatuje, že v rámci výstavby lze očekávat
i produkci dalších druhů odpadů, např. odpadní obaly a sorbenty znečištěné škodlivinami
apod. V rámci provozu záměru ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, upozorňuje
na vytřídění využitelných složek z komunálního odpadu (např. plasty, papír, sklo apod.).
V případě, že by výše popsané druhy, popř. i jiné druhy odpadů byly produkovány, je nutno
tuto skutečnost zohlednit v dalších stupních projektové dokumentace.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpadové hospodářství:
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Připomínky ČIŽP – odpadové hospodářství jsou směřovány do procesu následujících řízení.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životního prostředí (dále jen MÚKO),
ve svém vyjádření ze dne 10.03.2021 (č. j. MUKO-9215/2021) z hlediska ochrany vod,
ochrany přírody a krajiny, ochrany lesa a odpadového hospodářství nemá připomínky.
MÚKO z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu uvádí, že ve smyslu § 17a písm. 1)
zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
je věcně a místně příslušným orgánem ochrany ZPF k vyjádření Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, neboť předloženým záměrem je dotčen pozemek náležející do ZPF
s plochou trvalého záboru 11 685 m2.
MÚKO ve svém vyjádření ze dne 27.03.2021 (č. j. MUKO-11649/2021-lf) nemá připomínky
z hlediska památkové péče.
MÚKO ve svém vyjádřené ze dne 31.03.2021 (č. j. MUKO-11594/2021-rp) nemá připomínky
z hlediska územního plánování.
MÚKO z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) ve vyjádření ze dne 10.03.2021 (č. j.
MÚKO-9042/20221) uvádí, že předložený záměr vyžaduje povolení připojení místní
komunikace na silnici I. třídy č. 11; k jeho povolení je nutné si požádat na příslušném silničním
správním úřadu, tj. Krajský úřad Královéhradeckého kraje. V případě umístění stavby
v ochranném pásmu silnice I. třídy č. 11 je nutné povolení stavby a reklamního zařízení (pilonu)
v ochranném pásmu silnice I/11 od příslušného silničního správního úřadu, tj. Krajský úřad
Královéhradeckého kraje. MÚKO dále uvádí, že stavba dopravní infrastruktury podléhá
stavebnímu povolení a zároveň územnímu rozhodnutí o umístění stavby. S ohledem na platné
právní předpisy lze danou stavbu povolit tzv. společným rozhodnutím ve smyslu ustanovení
§ 94j - § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů. O povolení stavby je třeba požádat příslušný speciální
stavební úřad, jímž je MěÚ Kostelec n. Orl., stavební úřad – životní prostředí. K povolení
stavby je nutné předložit Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení s náležitostmi dle části B dané žádosti. MÚKO také uvádí, že v případě uložení
inženýrských sítí vedených v komunikaci, je třeba požádat o povolení ke zvláštnímu užívání
komunikace, dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. V případě
nutnosti stanovení dopravního značení je třeba požádat o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 61 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
příslušný úřad. V případě nutnosti omezení obecného užívání pozemní komunikace
uzavírkami či objížďkami je třeba požádat, dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních
komunikacích, příslušný silniční správní úřad.
Krajský úřad k vyjádření MÚKO-silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
Připomínky jsou směřovány do procesu následujících řízení.
Podklady pro vydání rozhodnutí:
- oznámení záměru zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA, které zpracoval v únoru 2021
RNDr. Petr Blahník a kol., ze společnosti Ecological Consulting a. s., Legionářská 1085/8,
779 00 Olomouc, (IČO: 25873962).
- vyjádření a stanoviska obdržená k záměru podle § 6 odst. 8 zákona EIA.
Identifikační údaje záměru:
Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA:
- název záměru: „Širokosortimentní prodejna Kostelec nad Orlicí“
- zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: kategorie II, bod 110 (Výstavba obchodních komplexů
a nákupních středisek s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu 6 tis. m2).
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Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru je novostavba širokosortimentní prodejny včetně přilehlých komunikací
a parkovišť. Jedná se o jednoduchou jednopodlažní stavbu halového typu. Zastavěná plocha
stavby bude 2 300 m2. Součástí stavby budou nové přípojky inženýrských sítí a úpravy
přilehlých komunikací. V rámci záměru bude vybudována nová veřejná komunikace napojena
na stávající silnici. Celková plocha vystavěných parkovišť bude 4 500 m2, s celkovým počtem
134 parkovacích míst. Zbylé pozemky budou zatravněny s celkovou plochou okolní zeleně cca
3 000 m2.
Umístění záměru:
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, ve městě Kostelec nad Orlicí, k. ú. Kostelec
nad Orlicí.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Jedná se o umístění nové širokosortimentní prodejny v západní části města Kostelec
nad Orlicí, která poskytne široký sortiment maloobchodních služeb pro zákazníky z blízkého
okolí i nedaleké dojezdové vzdálenost. Dopravně bude stavba napojena na silnice
I/11/Komenského ulice.
Z hlediska možné kumulace záměru je možné uvažovat se záměrem „I/11 Častolovice,
obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí“, který řeší novostavbu
dvoupruhové směrově nerozdělené pozemní komunikace v délce 3,7 km, a to od obce Čestice
do Kostelce nad Orlicí. Druhá část trasy (navazující záměr obchvat města Kostelce nad Orlicí)
je pokračováním výše zmíněného záměru a je vedena jako severní obchvat města Kostelec
nad Orlicí. Záměr je ukončen na východním okraji města Kostelec nad Orlicí v místě stávající
silnice I/11.
S možností kumulace s jinými záměry se neuvažuje. Záměr je umístěn ve stavební proluce
uprostřed zástavby, a proto nelze předpokládat umístění dalších podobných záměrů v blízkém
okolí.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru:
Jedná se o jednopodlažní halu s jedním nadzemním podlažím se zastavěnou plochou
2 300 m2. Je uvažováno s celkovou plochou parkovišť cca 4 500 m2 a celkovou plochou
plánované zeleně cca 3 000 m2. Plocha pěších ploch kolem budovy je cca 320 m2. Tvarově se
bude jednat o jednoduchou jednopodlažní stavbu halového typu. K hlavnímu objemu budovy
se z jihovýchodní strany bude přimykat konstrukce markýzy, která na svých koncích bude
předcházet v přístavek trezorové místnosti a na druhém konci v přístavek zázemí
pro zaměstnance. Nosná konstrukce objektu je navržena jako prefabrikovaný skelet. Vstupní
přístřešek je řešen jako ocelová konstrukce. Konstrukce hlavní střechy je navržena z nosného
trapézového plechu uloženého na železobetonových vaznících. Na základě požadavku
požárně bezpečnostního řešení bude instalována elektrická požární signalizace. Nově
budovaná veřejná komunikace bude napojena na silnici I/11/Komenského ulice. Tato
komunikace bude sloužit nejen pro dopravu širokosortimentní prodejny, ale i pro propojení
s ukončenou komunikací Seifertova. Pro odbočení z ulice Komenského bude upravena
stávající komunikace I/11 a doplněna o levé odbočení ze strany od Častolovic. Na pozemku
investora bude vybudována nová trafostanice, tato trafostanice bude napojena kabelem v zemi
na stávající vzdušné vedení VN. Na venkovním parkovišti bude provedeno venkovní areálové
osvětlení, zajištěné svítidly s LED zdroji na ocelových sloupech s jednoramenným, nebo
dvouramenným výložníkem. Napojení na vodu bude provedeno ze stávajícího veřejného
vodovodního řadu návrtávkou. V blízkosti tohoto řadu bude na přípojce osazena vodoměrná
šachta. Mezi řadem a vodoměrnou šachtou bude vysazen samostatně stojící hydrant. Vnitřní
kanalizace objektu bude řešena jako oddílná soustava splaškové a dešťové kanalizace.
Vnitřní splašková kanalizace bude odvádět odpadní vody od jednotlivých zařizovacích
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předmětů, technologií. Přípojka splaškové kanalizace bude tlaková, napojena na stávající
veřejnou kanalizaci v ulici Seifertové. Dešťové vody ze střech budou svedeny do nádrží
pro zpětné použití na zalévání zelených ploch. Část zachycených dešťových vod se uvažuje
na použití v systému splachování zaměstnanců. Vody ze střech, které nebudou využity, budou
systémem vsakovacích studní zasakovány. Dešťové vody z komunikací budou svedeny
do vsakovacích příkopů s následným kapacitním přepadem do vsakovacích studní.
Oznamovatel:
Oznamovatelem záměru je společnost PROBUS INVEST s. r. o., Příběnická 939/20, 130 00
Praha 3 (IČO: 04392175).
Úvahy, kterými se krajský úřad řídil při hodnocení vlivů záměru a při výkladu právních
předpisů:
Vlivy na ovzduší a klima
Období výstavby záměru
Vlivem výstavby dojde k dočasnému ovlivnění kvality ovzduší, na kterém se bude podílet
automobilová doprava (transport materiálu, stavební mechanismy), ale i vlastní plocha
stavenišť. K záměru se vztahují opatření BD3 Omezování prašnosti ze stavební činnosti, např.
maximální izolace stavby od okolní zástavby, vhodná forma zvlhčování potenciálních zdrojů
prašnosti atd. Celkově lze konstatovat, že znečištění ovzduší způsobené vlivem výstavby
záměru bude časově omezené a při dodržení navržených opatření nebude mít významný
dlouhodobý negativní vliv na kvalitu ovzduší v dotčené oblasti.
Období provozu záměru
V etapě provozu záměru se nepředpokládá zvýšení emisí a zásadní změna oproti
současnému stavu. Vlivy na kvalitu ovzduší lze označit za akceptovatelné, vlivy na klimatické
poměry v území jako nevýznamné, negativní vlivy nejsou očekávány.
Vlivy na hlukovou situaci
Období výstavby záměru
Předmětný záměr se nachází v intravilánu města. Z tohoto důvodu bude pro období výstavby
nutné přijmout opatření pro minimalizaci hluku z výstavby na obyvatele, které je uvedeno
v oznámení záměru, a to zařízení, která budou používána v době výstavby (stavební
mechanizace) a která budou zdrojem hluku, musí být situována tak, aby okolí co nejméně
ovlivňovala hlukem.
Období provozu záměru
Hluková studie vyhotovená v rámci zpracování záměru prokazuje, že automobilový provoz je
v posuzované oblasti významným zdrojem hluku, avšak lokalita je vhodná pro umístění
objektů, které nebudou mít chráněný venkovní prostor staveb, což prodejna splňuje.
Překračování hygienického limitu pro automobilový provoz a stacionární zdroje hluku
(vzduchotechnika a tepelné výměníky) se v denní ani v noční době nepředpokládá. Žádná
protihluková opatření nejsou navrhována.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Realizací záměru nebude dotčen žádný vodní tok. Lokalita záměru leží na území chráněné
oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída. Záměr nezasahuje do žádného
záplavového území ani žádného ochranného pásma vodního zdroje či přírodního léčivého
zdroje. Pokud bude při výstavbě zacházeno s látkami závadnými vodám ve větším rozsahu,
nebo pokud bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro podzemní vody,
bude potřeba pro období výstavby zpracovat plán opatření pro případ havárie a provádět
záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let.
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Při dodržení všech opatření lze považovat vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje
za nevýznamné.
Vlivy na půdu
Záměr bude realizován na pozemcích, jež se nacházejí v zastavitelném území. Realizací
záměru dojde k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské
účely, nebudou však dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Vlivy na nerostné zdroje a geologické prostředí
Záměr se nenachází na území žádného dobývacího prostoru těženém či netěženém ani
chráněném ložiskovém území. Na území záměru se rovněž nenachází na základě dostupných
údajů žádná aktivní či pasivní sesuvná území ani poddolovaná území. V nejbližším okolí se
nejsou evidovány žádné svahové nestability. Vlivy na zdroje nerostných surovin
a na geologické prostředí předpokládáme nulové.
Vlivy na faunu a flóru
Dotčená lokalita je z pohledu výskytu rostlin a živočichů méně významná. Na ploše se
vyskytuje orná půda s kulturními druhy rostlin, porost je po okrajích značně ruderalizovaný.
Prostor je lokalizován v urbanizovaném prostředí, ve kterém se obvykle vyskytují pouze
druhově chudá společenstva živočichů. Lokalita stavby zahrnuje pouze ornou půdu, okrajově
pak travinné, značně ruderalizované porosty v urbanizovaném území. Ochranářsky významná
společenstva rostlin, zvláště chráněné či ohrožené rostliny a živočichové nejsou
předpokládány. Vlivy na flóru a faunu lze, s ohledem na charakter záměru a typ dotčeného
prostředí, vyhodnotit jako nevýznamné.
Vlivy na krajinu
Záměr je umístěn cca 750 m západně od centra Kostelce nad Orlicí. Za komunikací jižně
od záměru se rozkládá přírodní rezervace Kostelecký zámecký park, jehož předmětem
ochrany jsou zachované ekosystémy. Stávající krajinu na sever od záměru lze charakterizovat
jako vyvíjející se příměstskou krajinu, která je však tvořena převážně zemědělskou půdou.
V západovýchodní ose záměru jsou umístěny obytné objekty. Na pozemcích se v současnosti
nenacházejí žádné stavby, záměr je také dostatečně vzdálen od přírodních parků. Vzhledem
k umístění záměru a situaci v jeho nejbližším okolí lze vliv záměru na estetickou hodnotu
krajiny a krajinný ráz označit za akceptovatelný.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území. Nedojde k dotčení památného
stromu ani jeho ochranného pásma. Vlivy na významné krajinné prvky se realizací záměru
nepředpokládají. Stavební záměr přímo nezasahuje do žádné regionální ani lokální skladebné
části územního systému ekologické stability.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Posuzovaný záměr nebude mít negativní vliv na nemovité kulturní památky, archeologické
památky nebo naleziště.
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Z výše uvedeného lze konstatovat, že rozsah negativních vlivů vzhledem k zasaženému území
a populaci bude z hlediska životního prostředí akceptovatelný.
Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Vzhledem k umístění a charakteru záměru nejsou předpokládány žádné nepříznivé vlivy
přesahující hranice České republiky.
Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval,
zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.
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S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření
krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.
Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií
uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru,
především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření příslušného
stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření dotčených orgánů
a dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a na základě oznámení záměru.
Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostřední a veřejné zdraví kritéria,
která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně
z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle
přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic,
implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.
V souladu s ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr „Širokosortimentní prodejna Kostelec nad Orlicí“ bude posuzován podle zákona
EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „Širokosortimentní
prodejna Kostelec nad Orlicí“ nebude posuzován podle zákona EIA.
Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení se zveřejňuje způsobem podle ust. § 16 zákona EIA
a doručuje veřejnou vyhláškou.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Kostelec nad Orlicí a Královéhradecký kraj jsou
povinny rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů
a vyrozumět o tom příslušný úřad.
Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená
v § 3 písm. i) bodě 2 zákona EIA. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA
doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Poučení účastníků řízení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání do 15 dnů
ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí
prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství. Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost
uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona EIA. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona
EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí
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Město Kostelec nad Orlicí a Královéhradecký kraj se žádají o vyvěšení tohoto
rozhodnutí na místě k tomu určeném ve smyslu ust. § 16 zákona EIA (minimálně 15 dnů)
a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu. Po stejnou dobu bude rozhodnutí
vyvěšeno i na úřední desce Královéhradeckého kraje a zveřejněno též způsobem,
umožňujícím dálkový přístup.
Rozdělovník k č. j.: KUKHK-8262/ZP/2021
Účastník řízení (oznamovatel):
1) Společnost PROBUS INVEST s. r. o., Příběnická 939/20, 130 00 Praha 3 zastoupena
na základě plné moci společností Ecological Consulting a. s., Legionářská 1085/8, 779 00
Olomouc.
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde,
2) Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
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,
3) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Na vědomí:
1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.
2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové.
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