
Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám zasílá dle ustanovení  § 6 odst.  6 

zákona  kopii  oznámení  záměru  „Rozvoj  Technického  vývoje  ŠKODA AUTO  a.s.  –  areál 

Česana Jih“ v k.ú. Mladá Boleslav, podle přílohy č. 4 k zákonu a sděluje Vám, že záměr bude 

podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona. 

Oznamovatelem  záměru  je  společnost  AUTO  ŠKODA, a.s.,  Tř.  Václava  Klimenta  869, 

293 60 Mladá  Boleslav. Oznámení  zpracoval  Doc.  RNDr.  Petr  Anděl,  CSc.,  držitel  autorizace 

MŽP dle § 19 zákona.

Předmětem oznámení  je  výstavba  rozvojového areálu  společnosti  ŠKODA AUTO a.s.,  Mladá 

Boleslav  na  levém  břehu  Jizery,  v  prostorách  bývalého  lihovaru,  jižně  od  stávajícího  areálu 

Česany. Území je vymezeno z východní strany ulicí Ptáckou, z jižní strany vodním tokem Klenice, 

ze strany západní  řekou Jizerou.  Příjezd do areálu je z ulice Ptácké.  Celková plocha řešeného  

území je cca 10,9 ha. Část zájmového území tvoří zpevněné plochy jako parkoviště a komunikace. 

Uzavřené výrobní a vývojové areály jsou tvořeny budovami průmyslového a administrativního 

charakteru. V rámci celého areálu (souboru budov a ploch) budou řešeny: zkušební centrum pro 

vývoj motorů a převodovek, zkušebna exhalací, kancelářský objekt, objekt Motorsport, parkoviště 

s novými 1190 parkovacími stáními a čerpací stanice PHM, nová zeleň bude na ploše 28 100 m2.

Město Mladá Boleslav a Středočeský kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad 

žádá ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je 

možné do oznámení nahlížet vyvěšením na úřední desce a zveřejněním informace nejméně ještě 

jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk a rozhlas). Doba zveřejnění je 
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nejméně 15 dnů.  Zároveň příslušný úřad žádá město Mladá Boleslav o písemné vyrozumění 

o dni vyvěšení této informace zdejšímu úřadu (informaci můžete zaslat také na adresu  e –mail: 

tuckova@kr-s.cz).

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj  a město  Mladá Boleslav  (jako dotčené územní 

samosprávné  celky)  a  dotčené  správní  úřady  ve  smyslu  §  6  odst.  6  cit. zákona  o  zaslání 

vyjádření k oznámení, zdejšímu úřadu, nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace 

o oznámení. Ve vyjádření příslušný úřad uvítá Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle 

cit. zákona. 

S odvoláním na znění  §  6  odst.  7  zákona,  každý  může   zaslat  své  vyjádření  k oznámení 

zdejšímu úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. 

Informace  o  oznámení  je  rovněž  zveřejněna  v Informačním  systému  EIA  na  internetových  

stránkách CENIA -  http://www.cenia.cz/eia  pod  kódem STC1506.  Datum vyvěšení informace 

o oznámení  na  úřední  desce  Středočeského  kraje  je  zveřejněn  na  internetových  stránkách  

Středočeského kraje  www.kr-stredocesky.cz. 

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.:     012320/2012/KUSK-OŽP/Tuč

Dotčené územní samosprávné celky:

 1.  Středočeský kraj     z d e
 2.  Statutární město Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 49  Mladá Boleslav
Dotčené správní úřady:
 3.  KHS Stč. kraje – úz. prac. Mladá Boleslav, Staroměstské nám. 150, 293 34  Mladá Boleslav
 4.  Magistrát města Mladá Boleslav, OŽP, Komenského nám. 61, 293 49  Mladá Boleslav
 5.  ČIŽP OI Praha, Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6
 6.  Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové
 7.  Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ     z d e
Oznamovatel:

 8.  ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
Na vědomí:
 9.  MŽP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10  Praha 10
10. MŽP, OVSS I, Kodaňská 1441/46, 100 10  Praha 10
11. Magistrát města Mladá Boleslav, stavební úřad, Komenského nám. 61, 293 49  Mladá 

Boleslav
12. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc., EVERNIA s.r.o., Tř. 1. máje 97, 460 01 Liberec

(2-7 obdrží  v příloze Oznámení)
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