Informace odboru ochrany ovzduší k žádosti o závazné stanovisko podle § 11 odst. 1
písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší k akci „Areál aktivit volného času
Hradec Králové – „Park Malšovice“
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, jako věcně příslušný orgán dle
ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně
ovzduší“), vydalo dne 5. 11. 2012, pod č.j.: 90038/ENV/12, společnosti M-PRO REAL
s.r.o., Piletická 50, 500 03 Hradec Králové, závazné stanovisko k umístění stavby
parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b)
zákona o ochraně ovzduší, k územnímu řízení pro stavbu „Park Malšovice – Areál aktivit
volného času Hradec Králové.
Předmětem záměru je výstavba následujících stavebních objektů v k. ú. Malšovice, Hradec
Králové a Slezské Předměstí – multifunkční aréna Hradec Králové, park s volno časovými
aktivitami a obchodně společenské centrum včetně infrastruktury. V rámci stavby je navrženo
celkem 1935 parkovacích stání.
Ministerstvo životního prostředí posoudilo předloženou žádost a vydalo k tomuto
záměru souhlasné závazné stanovisko při splnění následujících podmínek:
1. odtah vzduchu z garáží bude zajištěn pomocí vzduchotechniky nad střechu objektů,
2. vzduchotechnika používaná pro odtah vzduchu z garáží bude provozována v souladu
s technickými podmínkami pro provoz těchto zařízení,
3. v rámci výstavby záměru a demolice stávajícího objektu budou realizována účinná
opatření ke snížení prašnosti (zkrápění, instalace protiprašných zábran, k činnostem
produkujícím prašnost budou využívána vlhká období, bude zajištěna očista všech
mechanizmů při odjíždění z upravované plochy, bude zajištěn pravidelný mokrý úklid
dotčených příjezdových komunikací),
4. všechna opatření prováděná k omezení prašnosti budou zařazena do provozních
předpisů a bude zajištěno prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními,
5. v případě, že se mezi komunikacemi v blízkosti obytné zástavby, které budou
nejvýznamněji zatíženy nárůstem dopravy, nenachází v současné době izolační zeleň,
bude zajištěna její výsadba a péče o ni,
6. dopravní trasy budou přednostně voleny mimo obytnou zástavbu a prašný náklad při
přesunech bude řádně zaplachtován.

Bližší informace lze získat na odboru ochrany ovzduší.

