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Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
a oznámení záměru „Výstavba průmyslové haly Zdice-Černín“ v k. ú. Černín u Zdic.

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) a Středočeský kraj (jako dotčený
územní samosprávný celek) zveřejňuje v souladu s § 16 zákona informaci o oznámení podle přílohy
č. 3 zákona k záměru
„Výstavba průmyslové haly Zdice-Černín“
podle § 6 odst. 5 zákona a sdělují Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7
zákona. Doba zveřejnění je 15 dnů ode dne vyvěšení. Datum vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
Středočeského kraje je zveřejněn na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz.
Informace o oznámení je rovněž zveřejněna na úřední desce města Zdice.
Předmětem záměru je výstavba průmyslového areálu s hlavním halovým objektem včetně
souvisejících komunikací, parkovacích a manipulačních ploch, přípojek inženýrských sítí, technické
infrastruktury a oplocení.
Do oznámení je možné nahlížet na Odboru životního prostředí a zemědělství, zdejšího úřadu, 5 patro,
dv. č. 5004, v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 257 280 859.
Text oznámení je rovněž zveřejněn v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA
Informační systém EIA (cenia.cz) pod kódem STC 2456.
Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 6 zákona zasílejte na zdejší odbor životního prostředí
a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad
nepřihlíží.
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