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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 

dle rozdělovníku 

Váš dopis značky:  Naše značka:  Vyřizuje:   PRAHA: 

    54300/ENV/14   Ing. Lhota/l.2104   4.8.2014  

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) – rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona, 

Vám v souladu s § 8 odst. 2 zákona zasílá dokumentaci vlivů záměru „Mladá Boleslav  

– ŠKODA AUTO a.s., Zvýšení flexibility výroby vozů“ na životní prostředí (dále jen 

„dokumentace“), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 6 odst. 5 zákona. 

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně 

zveřejní informaci o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet,  

na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem 

(například v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že každý může zaslat  

své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace  

o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení  

§ 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené 

územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou 

(vojtech.lhota@mzp.cz), příp. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace  

o dokumentaci na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu. 

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady  

ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 zákona o zaslání písemného vyjádření k dokumentaci 

nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného 

kraje.  

Do dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových 

stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) 

a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru 

MZP442. 

 

Příloha: dokumentace (dle rozdělovníku) 

 

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r. 

ředitelka odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP337
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP337
mailto:jan.benes@mzp.cz
http://www.cenia.cz/eia
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Rozdělovník k č. j.: 54300/ENV/14 

Dotčené územní samosprávné celky: 

Středočeský kraj, hejtman      příloha: dokumentace 

Zborovská 11 

150 00 Praha 5 

Statutární město Mladá Boleslav, primátor   příloha: dokumentace 

Komenského náměstí 61 

293 01 Mladá Boleslav 

Dotčené správní úřady: 

Krajský úřad Středočeského kraje, ředitel   příloha: dokumentace 

Zborovská 11 

150 00 Praha 5 

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí příloha: dokumentace 

Komenského náměstí 61 

293 01 Mladá Boleslav   

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje   příloha: dokumentace 

se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mladé Boleslavi   
Bělská 151 

293 34 Mladá Boleslav 

ČIŽP, Oblastní inspektorát Praha     příloha: dokumentace 

Wolkerova 40/11 

160 00 Praha 6 

 

Rozdělovník bez příloh (odesláno pod č. j.: 53665/ENV/14) 

Oznamovatel: 

ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav 

Václava Klementa 869  

293 60 Mladá Boleslav 

Zpracovatel dokumentace: 

RNDr. Zuzana Kadlecová 

Stříbrná 549  

760 01 Zlín - Kudlov 

Na vědomí: 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

Zborovská 11  

150 21 Praha 5 

Česká inspekce životního prostředí  
Na břehu 267  

190 00 Praha 9 – Vysočany 

Město Kosmonosy 

Debřská 223 

293 06 Kosmonosy 

 



 3 

Odbory MŽP odesláno IS pod č. j.: 54297/ENV/11  

(Dokumentace je k dispozici na sekretariátu OPVIP) 

s žádostí o vyjádření  

odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, oddělení IPPC a IRZ  

odbor ochrany ovzduší 

odbor ochrany vod 

 

na vědomí: 

odbor výkonu státní správy I - Praha 


