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Dle rozdělovníku

Ukončení posuzování vlivu záměru „Výstavba 11 skladových areálů v k.ú.
Veltrusy – komunikace a inženýrské sítě“ na životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako
příslušný
podle č.§100/2001
22 písm.
č. 100/2001
sb., o posuzování vlivů
odle
odle úřad
§ 7 zákona
Sb.,a)vezákona
znění pozdějších
předpisů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) oznamuje,
že dle bodu 5 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., kterým byl
novelizován zákon, odůvodněný písemný závěr k záměru
„Výstavba 11 skladových areálů v k.ú. Veltrusy – komunikace a inženýrské sítě“,
vydaný pod č. j.: 021420/2015/KUSK ze dne 20. 3. 2015, jehož oznamovatelem byl
AGEKO, spol. s r.o., Dušníky nad Vltavou 10, 277 44 Vojkovice, IČ 42740339, dne
23. 3. 2018 pozbyl platnosti. Dokumentaci vlivů na životní prostředí oznamovatel
záměru dosud nepředložil.
Dne 1. 11. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 100/2001 Sb. Podle čl. II bodu 5 přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb.
odůvodněný písemný závěr, který byl vydán více než 3 roky přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
nebyla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předložena dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí; příslušný úřad posuzování ukončí.
Vzhledem k výše uvedenému Krajský úřad ukončuje proces posuzování vlivů
na životní prostředí výše uvedeného záměru.
Informace o ukončení je zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem záměru STC1871.
Upozorňujeme, že záměr „Výstavba 11 skladových areálů v k.ú. Veltrusy –
komunikace a inženýrské sítě“ je nadále předmětem posuzování podle § 4 odst. 1
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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V případě, že oznamovatel dále hodlá provést tento záměr, je povinen předložit
příslušnému úřadu oznámení, případně dokumentaci podle § 6 odst. 4 a 5 zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

v.z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů na
životní prostředí

Dotčené územní samosprávné celky:
1. Středočeský kraj, z d e
2. Město Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy
Dotčené správní úřady:
3. KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Mělník, Pražská 391, 276 01 Mělník
4. Městský úřad Kralupy, OŽP, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
5. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
6. Krajský úřad Středočeského kraje, zde
Oznamovatel:
7. AGEKO, spol. s r.o., Dušníky nad Vltavou 10, 277 44 Vojkovice
Na vědomí:
8. MŽP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
9. MŽP, OVSS I, Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10
10. Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a územního plánování, Palackého 9 277 46
Veltrusy
11. SOM s.r.o., Ing. Josef Tomášek, CSc., Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy

