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Posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 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 závěru zjišťovacího řízení k záměru „Shopping park Nová 
Zelená a veřejný park Kukleny“

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
(dále jen krajský úřad), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní 
prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA sděluje, že záměr „Shopping park 
Nová Zelená a veřejný park Kukleny“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA. 

Na základě zjišťovacího řízení dospěl krajský úřad k závěru, že záměr „Shopping park Nová 
Zelená a veřejný park Kukleny“ může mít významný vliv na životní prostředí, a proto 
bude posuzován podle zákona EIA.

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v Informačním systému EIA České informační 
agentury životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru 
HKK987. Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnou také na krajském úřadu, Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Věra Miklasová, tel. 495 817 674.

z p. Ing. Věra Miklasová
odborná referentka na úseku 
posuzování vlivů na životní prostředí
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