G E T s.r.o.
Perucká 2540/11a
120 00 Praha 2

Váš dopis značky:

Naše značka:
83386/ENV/16; 3639/500/16

Vyřizuje/tel.
Mgr. Krížová/3112

PRAHA:
1. 12. 2016

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů - vrácení dokumentace vlivů záměru „Stanovení DP Lešany a
hornická činnost na výhradním ložisku stavebního kamene Lešany“ na životní
prostředí k doplnění
Dne 24. 8. 2016 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I
jako příslušný úřad podle § 21 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, dokumentaci vlivů záměru „Stanovení DP Lešany a
hornická činnost na výhradním ložisku stavebního kamene Lešany“ na životní prostředí
zpracovanou podle § 6 odst. 5 cit. zákona, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 k cit.
zákonu. Dokumentace byla rozeslána příslušným úřadem dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Dne 4. 11. 2016 byl
příslušným úřadem pověřen zpracováním posudku Ing. Václav Obluk.
Na základě doporučení zpracovatele posudku příslušný úřad konstatuje, že dokumentaci
je vzhledem k environmentálním charakteristikám zájmového území, do kterého je záměr
situován, a s ohledem na charakter záměru nutné doplnit ve smyslu následujících požadavků:
1. Precizovat hodnocení vlivu záměru na les (lesní porosty) ve vztahu k příslušnému
lesnímu komplexu (s přihlédnutím k plánované výstavbě dálnice D3), a to i z hlediska
funkcí lesa.
2. Precizovat hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz, především ve vztahu
k přírodnímu parku Střed Čech.
3. Precizovat (aktualizovat) hodnocení vlivu záměru na faunu a flóru.
4. Precizovat hodnocení vlivu záměru na vody, zejména z hlediska prokázání možného
ovlivnění vodních zdrojů v zájmovém území.
5. Precizovat hodnocení vlivu záměru na hlukovou situaci (akustickou studii), zejména
ve vztahu k nejbližším objektům pro bydlení, resp. rekreaci, a z hlediska ochrany zdraví
navrhnout protihluková opatření k omezení hlukové zátěže.
6. Precizovat hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví z hlediska aktuálních
zásad/postupů při hodnocení vlivů na veřejné zdraví a rovněž i s ohledem na upravenou
akustickou studii (viz výše uvedený bod 5).
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7. Precizovat hodnocení vlivu záměru na rekreační potenciál zájmového území.
8. Zohlednit, reagovat, popř. zapracovat relevantní připomínky obsažené v obdržených
vyjádřeních k dokumentaci

Na základě doporučení zpracovatele posudku jako příslušný úřad vracíme
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí k doplnění v souladu s § 8 odst. 5 cit.
zákona. Dopracovaná dokumentace se musí zejména zaměřit na výše uvedené oblasti (a
vypořádat tak všechny požadavky uvedené zpracovatelem posudku) a zohlednit
připomínky uvedené ve vyjádřeních k dokumentaci.
Přepracování a doplnění dokumentace požadujeme předložit ve 12 vyhotoveních.
Po předložení bude dokumentace předána neprodleně zpracovateli posudku. Přepracování
a doplnění dokumentace bude rozesláno ke zveřejnění a vyjádření dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům až současně s posudkem v souladu s § 8
odst. 6 cit. zákona.

Ing. Miloslav Kuklík
ředitel odboru výkonu státní správy I

Přílohy:
-

vyjádření zpracovatele posudku Ing. Václava Obluka

Na vědomí:
Zpracovatel dokumentace:

Zpracovatel posudku:

Ing. Daniel Bubák, Ph.D.
Perucká 2540/11a
120 00 Praha 2

Ing. Václav Obluk
Lékořicová 166/13
104 00 Praha 10 - Křeslice

Dotčené územní samosprávné celky:
Středočeský kraj
hejtman
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Obec Lešany
starosta
Lešany 23
257 44 Netvořice
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Obec Kamenný Přívoz
starosta
Kamenný Přívoz 285
252 82 Kamenný Přívoz
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Městský úřad Benešov
Odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Městský úřad Černošice
Odbor životního prostředí
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze
územní pracoviště v Benešově
Černoleská 2053
256 55 Benešov
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40
160 00 Praha 6
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy
a kraje Středočeského
Kozí 748/4
110 00 Praha
Odbory MŽP
odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod
odbor geologie
odbor obecné ochrany přírody a krajiny
odbor posuzování vlivů na ŽP a IP
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