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INFORMACE O OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

„Obchodní centrum Vamberk“ 
 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ve 

smyslu ustanovení § 22 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“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní 

prostředí, zaslal informaci o oznámení záměru „Obchodní centrum Vamberk“, zpracované podle přílohy 

č. 3 k zákonu EIA podle § 6 odst. 5 zákona EIA se sdělením, že tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení 

podle § 7 zákona EIA. 

Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 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, tj. do 19. října 2022. 

Do oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA České informační agentury životního prostředí  

(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_HKK1061?lang=cs). 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. Šárka Valentová, tel. 725 542 588.  

Základní informace o záměru: Záměr je umístěn v KH kraji, v obci Vamberk, kat. území Vamberk, parc. 

č. 504/1, 504/4, 5682, 5685. Oznamovatel záměru je společnost Traxial-Jupiter s. r. o., Jungmannova 

750/34, 110 00 Praha, IČ 09724605. Předmětem záměru je novostavba obchodního centra se 2 samostatně 

stojícími objekty, čerpací stanicí pohonných hmot vč. mycí linky, mycích boxů a nabíjecích stojanů pro 

elektromobily, komunikací a parkovištěm. Záměr bude umístěn v severní části města Vamberk, mezi 

silnicí č. I/11 a ulicemi Janáčkova a Vrabcova.  

 

     

Jolana Richterová, v.r. 

vedoucí odboru - 

stavební úřad MěÚ 

  

 

Veřejnou vyhlášku k doručení vyvěšením na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup 

obdrží: Městský úřad Vamberk 

 

Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 

  

 

Vyvěšeno dne: 21.09.2022  

Bude sejmuto dne: 07.10.2022    

Sejmuto dne: 

 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:   

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_HKK1061?lang=cs

