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Praha dne 30. října 2020
Č. j.: MZP/2020/500/2509 
Sp. zn.: ZN/MZP/2020/500/362 
Vyřizuje: Ing. Kristina Hičarová
Tel.: 267 123 114
E-mail: kristina.hicarova@mzp.cz

rozdělovník

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“) – předání 
závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že záměr „Rozšíření stávající technologie na zpracování 
polymerů o novou linku SMC“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě 
oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných 
celků vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme.

Dotčené územní samosprávné celky (dle rozdělovníku) žádáme ve smyslu § 16 odst. 1 písm. 
b) a odst. 2 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a na internetu. 
Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 cit. zákona nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme dotčené 
územní samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 2 cit. zákona o písemné či elektronické 
(kristina.hicarova@mzp.cz) vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na 
úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Do závěru zjišťovacího řízení 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.env.cz/EIA), kód záměru OV1238.

Příloha:  závěr zjišťovacího řízení/rozhodnutí

Ing. Miloslav Kuklík
ředitel odboru výkonu státní správy I
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Rozdělovník 

Oznamovatel:

BENET AUTOMOTIVE s.r.o
Chobotecká 139
293 01 Mladá Boleslav

Dotčená veřejnost veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Ministerstva životního 
prostředí po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem od vyvěšení se písemnost považuje za 
doručenou.

Dotčené územní samosprávné celky:

Středočeský kraj
hejtmanka
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Město Milovice
starosta
náměstí 30. června 508
289 23 Milovice - Mladá

Dotčené správní úřady:

Krajský úřad Středočeského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Městský úřad Lysá nad Labem
odbor výstavby a životního prostředí
Husovo náměstí 23
289 22 Lysá nad Labem

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze
územní pracoviště v Nymburku
Palackého třída 1484/52
288 02 Nymburk

Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40
160 00 Praha 6
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Zpracovatel oznámení:

Ing. Květoslava Konečná
Envikon, s.r.o.
Lesní 2581
470 01 Česká Lípa
Na vědomí:

MŽP OPVIP
Vršovická 65
100 10 Praha 10
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