
 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5    tel.: 257 280 788     fax: 257 280 170    maslova@kr-s.cz     www.kr-stredocesky.cz 

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 6 zákona kopii 

oznámení záměru „Recyklační středisko stavebních a demoličních odpadů v Kladně“ v k. ú. 

Dubí u Kladna a Kladno (ORP Kladno, okres Kladno), dle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že 

tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona.  

Oznamovatelem záměru je GEOSTAVBY s. r. o., K Horoměřicům 1182, 165 00 Praha 6 - Suchdol.  

Zpracovatelkou oznámení je Bc. Kateřina Březová - EKOPORADENSTVÍ, Řisuty 42, 273 78 

Řisuty.  

Předmětem záměru je projekt realizace recyklačního centra stavebních a demoličních odpadů, 

středisko Kladno, který je navržen na pozemcích v průmyslové zóně Kladno-Východ. Činnost 

předpokládá navezení vybouraných stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní, po zaplnění 

skladovací plochy dopravení mobilního drtiče a třídiče, rozdrcení stavebních materiálů a vytřídění na 

požadované frakce a odvoz k dalšímu využití ve stavebnictví. Jedná se o zařízení pro nakládání         

s ostatními odpady s kapacitou max. 175 000 t/r, s okamžitou kapacitou max. 20 000 t skladovaného 

stavebního materiálu. Drcení stavebních odpadů se provádí na dvě základní frakce: 0-20 a 0-120 

mm. Třídění je technologicky proces, při kterém se třídí materiál podle velikosti zrna, a provádí se 

jen v případech, kdy je u vybraného stavebního odpadu požadavek na vytřídění a výrobu recyklátu 

určité stanovené kvality. Dle územně plánovací informace Magistrátu města Kladna jako příslušného 

stavebního úřadu je předmětný záměr možný; v platném ÚP Kladno je dotčené území určeno jako 

plochy průmyslové výroby, výrobních služeb a skladů (navrhovaná činnost je tedy v souladu s ÚP). 
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Posuzování vlivů na ţivotní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - zahájení zjišťovacího řízení 

záměru „Recyklační středisko stavebních a demoličních odpadů v Kladně“, statutární město 

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

úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 3 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 

nejméně 15 dnů.  

Zároveň příslušný úřad ţádá Statutární město Kladno o písemné vyrozumění o datu vyvěšení 

této informace zdejšímu úřadu (informaci můžete zaslat také na adresu e-mail:maslova@kr-s.cz). 

Dále příslušný úřad ţádá Středočeský kraj a Statutární město Kladno (jako dotčené územní 

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

S odvoláním na znění § 6 odst. 7 zákona, kaţdý můţe 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 STC1821. Datum vyvěšení informace o oznámení na 

úřední desce Středočeského kraje je zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje  

www.kr-stredocesky.cz.  

 

               Ing. Josef  K e ř k a, Ph.D. 

                      ved. Odb. ŽP a zemědělství 

 

                                                                                                          vz. ing. Hana Švingrová 

ved. odd. posuzování vlivů na ŽP 

 

 

 

 

Rozdělovník k č. j.: 137245/2014/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky: 

  1. Středočeský kraj,  z d e  

  2. Statutární město Kladno, Náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno  

Dotčené správní úřady 

    3. Krajská hygienická stanice Stč. kraje, územní. prac. Kladno, Generála Klapálka 1583, 272 01  

Kladno 

    4. Magistrát města Kladna, OŢP, Náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno  

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

  7. Povodí Vltavy, s. p., Grafická 429/36, 150 00 Praha 5 - Smíchov  

  8. Krajský úřad Středočeského kraje, OŢPaZ,  z d e 

Oznamovatel: 

  9. GEOSTAVBY s. r. o., K Horoměřicům 1182, 165 00 Praha 6 - Suchdol 

Na vědomí: 

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

11. MŢP, OVSS I, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10b - Vršovice  

12. Magistrát města Kladna, stavební úřad, Náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno                                                  

13. Bc. Kateřina Březová, EKOPORADENTSVÍ, Řisuty 42, 273 38 Řisuty 

(1 - 7 obdrží v příloze Oznámení) 

http://www.cenia.cz/eia
http://www.kr-stredocesky.cz./
http://www.kr-stredocesky.cz./

		2014-09-22T11:51:46+0200


		2014-09-22T15:34:10+0200




