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Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Hostouň-

Korytnovský rybník (odbahnění, stavební úpravy)“ v k.ú. Hostouň u Prahy. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle § 22 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), 

Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 6 zákona kopii oznámení záměru „Hostouň-Korytnovský 

rybník (odbahnění, stavební úpravy)“ v k.ú. Hostouň u Prahy, podle přílohy č. 3 zákona  
a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

Oznamovatelem záměru je DHK Beroun s.r.o., Ostrovského 2061/27, Praha 5. 

Zpracovatelem oznámení je RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částková 73, 326 00 Plzeň  

Předmětem záměru je odbahnění a stavební úpravy Korytnovského rybníku 

Cílem tohoto projektu je celková revitalizace původního mlýnského rybníka „Korytnovský“ 

včetně náhonu. V rámci stavby bude provedeno odbahnění zdrže (kvůli zvýšení akumulační 

schopnosti). Dále pak budou provedeny stavební úpravy hráze a objektu na hrázi (požerák se 

spodní výpustí, výustní objekt). Následně bude provedeno pročištění zaneseného náhonu 

včetně zřízení nového vtokového objektu na vodoteči. Plocha rybníka při normální hladině je 

2200 m
2
. Pro realizaci stavby je počítáno s odtěžením sedimentu ze zdrže a to v celkovém 

objemu cca 775 m
3
. Z tohoto množství bude cca 390 m

3
odvezeno a zbytek cca 385 m

3
 použito 

na úpravu hráze. Odvážené sedimenty budou převzaty a odvezeny smluvní firmou. Samotný 

záměr se nachází ve správním území obce Hostouň poblíž hranice katastru obcí Dobrovíz 

a Běloky. Rybník leží v nivě Dobrovízského potoka cca 600 od obce Hostouň při silnici 

č III/0075. K záboru ZPF ani PUPFL nedojde kvůli realizaci projektu v již dříve fungujícím 

akvakulturním objektu.  

Středočeský kraj a obec Hostouň (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad 

žádá ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, 

kdy a kde je možno do oznámení nahlížet, na úřední desce. Doba zveřejnění je dle ust. § 16 

odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad žádá obec Hostouň o písemné 

vyrozumění o datu vyvěšení této informace zdejšímu úřadu, a to v nejkratším možném 

termínu (informaci můžete zaslat také na adresu e-mail: bohac@kr-s.cz). 

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a obec Hostouň (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. Informace byla zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu 

dne 13. 8. 2015 a dále na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz 

a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia 

pod kódem STC1917. 

http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.cenia.cz/eia
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Ve vyjádření příslušný úřad uvítá Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. 

V případě nutnosti posouzení záměru žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které 

oblasti vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru 

na životní prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádá, aby 

ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru  

a náležitosti stanovené přílohou č. 3 resp. č. 4 k zákonu. 

S odvoláním na znění § 6 odst. 7 zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené 

správní úřady a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k oznámení 

na zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství do 20 dnů ode dne zveřejnění 

informace o oznámení na zdejší úřední desce. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný 

úřad nemusí přihlížet. 

 

 

 Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

 vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

 

 

 v z. Ing. Anna Preiszlerová 

 odborný referent 

 na úseku posuzování vlivu na životní prostředí 

 

 

 

 

Rozdělovník k č.j.:   109471/2015/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce 

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha  

2. Obec Hostouň, Kladenská 119, 273 53 Hostouň 

 

Dotčené správní úřady: 

3. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP Kladno, gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno 

4. Magistrát města Kladna, OŽP, nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno 

5. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 

6. Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

7. Povodí Vltavy, státní podnik závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 

Oznamovatel: 

8. DHK Beroun s.r.o., Ostrovského 2061/27, Praha 5 

Na vědomí: 

9. MŽP, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

10. MŽP, OVSS I, Kodaňská 1441/46 Praha 10 

11. Magistrát města Kladna – Odbor výstavby, nám. starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  

12. Zpracovatel oznámení RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částková 73, 326 00 Plzeň 

(1 – 7 obdrží v příloze Oznámení EIA) 

 


