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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Novostavba
skladových hal na pozemku parc. č. 349/21, 349/19, 349/16, 349/15, 349/14, 349/11,349/7, 349/6,
349/5, 349/1, 347, 346, 340, 339 v katastrálním území Bělčice u Ostředka a parc. č. 216/22 v
katastrálním území Ostředek (Skladový areál D1 E34 Bělčice u Ostředka a Ostředek)“
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. 7 zákona
informaci o oznámení záměru „Novostavba skladových hal na pozemku parc. č. 349/21, 349/19,
349/16, 349/15, 349/14, 349/11,349/7, 349/6, 349/5, 349/1, 347, 346, 340, 339 v katastrálním území
Bělčice u Ostředka a parc. č. 216/22 v katastrálním území Ostředek (Skladový areál D1 E34
Bělčice u Ostředka a Ostředek)“, podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude
podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Oznamovatelem záměru je RotaGroup a.s., Praha 4, Michle, Na nivách 956/2, IČ: 27967344
Zpracovatelem oznámení je Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice.
Projektem je řešena novostavba dvou hal pro drobnou nerušící výrobu a skladování s nezbytným
administrativním, sociálním a technickým zázemím. V případě výroby se jedná o kompletaci komponent
pro automobilový průmysl, kdy předmětem činnosti bude kompletace, montáž, výstupní kontrola
a balení hotových výrobků.
Středočeský kraj, Obec Ostředek, Obec Kozmice a Obec Vodslivy (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 ve smyslu § 16 odst. 2 zákona, Obec
Ostředek, Obec Kozmice a Obec Vodslivy o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této informace
zdejšímu úřadu, a to v nejkratším možném termínu.
Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj, Obec Ostředek, Obec Kozmice a Obec Vodslivy (jako
dotčené územní samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání
vyjádření k oznámení, zdejšímu úřadu, nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce Středočeského kraje. Informace byla zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje a dále na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž
v
Informačním
systému
CENIA
na
internetových
stránkách
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr spolu s textem oznámení pod kódem STC2352. Datum zveřejnění informace na úřední desce Středočeského kraje: 22.01.2021.
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.
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S odvoláním na znění § 6 odst. 8 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 informace o oznámení na úřední desce
Středočeského kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.
Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA (www.cenia.cz/eia, https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) a na stránkách Ministerstva
životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia). Kód záměru je STC2352.
Do oznámení je taktéž možné nahlížet na Odboru životního prostředí a zemědělství, zdejšího úřadu,
4 patro, dv. č. 4101, v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 257280691.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v.z. Ing. Hana Švingrová.
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Rozdělovník k č. j. 010294/2021/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Obec Ostředek, Ostředek 60, 257 24 Ostředek
3. Obec Kozmice, Kozmice 12, 257 25 Kozmice
4. Obec Vodslivy, Vodslivy 6, 257 24 Vodslivy
Dotčené správní úřady:

5. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově, Černleská
2053, 256 55 Benešov
6. MěÚ Benešov, OŽP, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov u Prahy
7. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor
životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
8. Povodí Vltavy, Grafická 36, 150 21 Praha 5
9. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150
21 Praha 5
Oznamovatel:
10. RotaGroup a.s., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 – Michle
Na vědomí:
11. Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice
(Pro veřejnost, dotčenou veřejnost dotčené územní samosprávné celky a orgány státní správy je
oznámení uloženo na portálu CENIA - www.cenia.cz/eia , kód záměru STC2352)

