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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru
„Obalovna asfaltových směsí Klecany, plocha pro mezideponii stavebního
materiálu“, k. ú. Klecany.
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle § 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)
Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 5 zákona informaci o oznámení záměru „Obalovna asfaltových
směsí Klecany, plocha pro mezideponii stavebního materiálu“, k. ú. Klecany, podle přílohy
č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7
zákona.
Oznamovatelem záměru je: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha –
Michle, IČO: 45274924
Zpracovatelem oznámení je: Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice, IČO: 60137983
Předmětem záměru je výstavba areálu pro mezideponii, recyklaci a distribuci stavebních
materiálů. Předpokládaná roční zpracovatelská kapacita činí cca 53 000 tun/rok. Provoz záměru
bude sezónní – je odhadován na 174 dní v roce – provozní doba bude jednosměnná, pouze v denní
době, v počtu 8 hodin denně, tzn. celkem 1 392 hodin ročně. Dovoz recyklační linky do lokality
areálu se očekává pouze cca 5krát do roka – mimo dobu provozu linky bude probíhat pouze
návoz/odvoz materiálů. Max. kapacita zpracování linky je 120 t/hod, tzn. při osmihodinovém
provozu 960 t/den. Záměr je umístěn na pozemky v k. ú. Klecany, p. č. 446/144, 446/145, 446/146
a 446/147, které sousedí s areálem místní obalovny asfaltových směsí a s kterým je z logistických
důvodů dopravně propojen. V areálu bude umístěna mobilní recyklační linka složená z drticího
a třídicího zařízení a dále skládky kameniva, deponie asfaltových ker, manipulační plochy, váha
a provozně-sociální objekt (buňky). Areál bude doplněn technickou infrastrukturou včetně
rozvodů el. energie, kanalizace, areálových rozvodů vody, či retenčních nádrží na dešťovou vodu.
Areál bude zajištěn samostatným vjezdem s bránou z ulice U Obalovny.
Středočeský kraj a Město Klecany (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad
žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy
a kde je možno do oznámení nahlížet na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň příslušný úřad žádá Město Klecany o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této
informace zdejšímu úřadu, a to v nejkratším možném termínu.
Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a Město Klecany (jako dotčené územní
samosprávné celky) a dotčené orgány ve smyslu § 6 odst. 6 zákona
o zaslání vyjádření k oznámení, zdejšímu úřadu, nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení. Informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu
dne 23. 6. 2022 a dále na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz
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a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia spolu
s textem oznámení pod kódem STC2499.
Ve vyjádření příslušný úřad uvítá Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě
nutnosti posouzení záměru žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádá,
aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru
a náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu.
S odvoláním na znění § 6 odst. 6 zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost,
dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k oznámení
na zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Ing. Simona Jandurová
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství
v z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí

Rozdělovník k č. j.: 078967/2022/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Město Klecany, U Školky 74, 250 67 Klecany
Dotčené orgány:
3. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Praha – Východ,
Dittrichova 329/17, 120 00 Praha 2
4. Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí,
Ivana Olbrachta 59, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem
5. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
6. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Oznamovatel:
7. EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha – Michle, IČO: 45274924
zastoupená na základě plné moci Ing. Radkem Píšou, Konečná 2770, 530 02 Pardubice,
IČO: 601137983
Na vědomí:
8. Stavební úřad Klecany, U Školky 74, 250 67 Klecany
9. Zpracovatel oznámení: Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice, IČO: 60137983
(1–2 obdrží v příloze Oznámení EIA)

