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Posuzování vlivů na ţivotní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – předání dokumentace 

vlivů na ţivotní prostředí k záměru „Hobby Market Kladno“ 

Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) 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, Vám 

v souladu se zněním § 8 odst. 2) cit. zákona zasílá k vyjádření dokumentaci vlivů na ţivotní 

prostředí k záměru „Hobby Market Kladno“, v k.ú. Kročehlavy, zpracovanou dle přílohy 

č. 4 cit. zákona (dále jen dokumentace). 

Oznamovatelem záměru je UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., Václavské 

nám. 815/53, 110 00 Praha 1. Oznámení zpracovala RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D., 

autorizovaná osoba dle § 19 cit. zákona, ze společnosti DP Eco-Consult s.r.o. 

Předmětem záměru je výstavba nového obchodního areálu sestávajícího ze 2 samostatných 

objektů včetně nezbytného technického a provozního zázemí, v k.ú. Kročehlavy při stávajícím 

OC Oáza. Celková zastavěná plocha objektů činí 11 088 m
2
, zpevněné plochy pro parkoviště 

chodníky, komunikace celkem 13 017 m
2
 a zelené plochy 15 422 m

2
. V areálu jsou navrženy 

objekty Hobby Market, Retailová prodejna. V objektech nebude probíhat výroba. Parkovací 

plochy pro osobní automobily jsou navrženy pro 212 stání. 

Statutární město Kladno a Středočeský kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) 

příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 3) zákona o zveřejnění informace o dokumentaci 

a o tom, kdy a kde je možné do ní nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním 

v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů (doporučujeme ji 

prodloužit na 30 dnů). Zároveň žádá dotčené územní samosprávné celky o sdělení data, kdy 

informace byla vyvěšena (zveřejněna); lze zaslat také e-mailem nebo faxem. 

Dále ţádá dotčené územní samosprávné celky (Statutární město Kladno a Středočeský 

kraj)  a dotčené správní úřady ve smyslu § 8 odst. 2) a 3) zákona o zaslání vyjádření 
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k dokumentaci zdejšímu úřadu nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace 

o dokumentaci. 

Upozorňuje, s odvoláním na znění § 8 odst. 3) zákona, že se každý může vyjádřit k dokumentaci 

u zdejšího úřadu a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. K vyjádřením 

zaslaným po lhůtě nemusí být přihlédnuto. 

S textovou částí dokumentace je možné se seznámit na internetu v Informačním systému EIA na 

stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia/ pod kódem STC1642 a Středočeského kraje - 

www.kr-stredocesky.cz .  

Datum vyvěšení informace o projednávání dokumentace je zveřejněno na úřední desce 

Středočeského kraje a na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz . 

 

 

 

 Ing. Josef  K e ř k a,  Ph.D. 

 
vedoucí odboru životního prostředí 

a zemědělství 

 

 v.z. Ing. Hana Švingrová 

 vedoucí oddělení posuzování vlivů 

na životního prostředí 

 

Rozdělovník k č.j.:   187440/2013/KUSK-OŢP/Tuč  

Dotčené územní samosprávné celky: 

 1.  Středočeský kraj,  z d e 

 2.  Statutární město Kladno, Nám. Starosty Pavla 44 , 272 01 Kladno 

 

Dotčené správní úřady: 

 3.  KHS - územní pracoviště Kladno, Gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno 

 4.  MM Kladno, OŢP, nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno 

 5.  ČIŢP - OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 

 6.  Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 

 7.  Krajský úřad Středočeského kraje, OŽP a Z,   z d e    

Zástupce oznamovatele (plná moc): 

 8.  DP Eco-Consult s.r.o., RNDr. D. Pačesná, Ph.D., V Lukách 446/12, 507 41 Hradec Králové 

Na vědomí: 

 9.  MŢP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10  Praha 10 

10. MŢP, OVSS I, Kodaňská 1441/46, 100 10  Praha 10  

11. MM Kladno, stavební úřad, nám. Starosty Pavla 44 , 272 01 Kladno 

 

(1-7 obdrží  v příloze Dokumentace) 
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