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Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
a oznámení záměru Čerpací stanice NM Bramko, Bošice u Kouřimi“ v k.ú. Bošice u
Kouřimi jež nahrazuje informaci o záměru č.j. 038498/2016/KUSK zveřejněnou dne
22.12.2016
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle §22 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)
a Středočeský kraj (jako dotčený územní samosprávný celek) opětovně zveřejňuje v souladu s
§16 cit. zákona informaci o oznámení podle přílohy č. 3 zákona k záměru
„Čerpací

stanice NM Bramko, Bošice u Kouřimi“
v k.ú. Bošice u Kouřimi

podle §6 odst. 6 zákona a sdělují Vám, ţe 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 rovněţ zveřejněna
na úřední desce Obce Svojšice.
Záměrem oznamovatele je výstavba nové typizované neveřejné čerpací stanice na motorovou
naftu umístěné v novém přístřešku ke stávající hale v areálu společnosti BRAMKO BOŠICE
v k.ú. Bošice u Kouřimi na pozemku parc. č. st. 28/3. Technologické zařízení ČS se sestává z
1 mobilní nadzemní nádrţe o objemu 12 m3, s jedním výdejním místem.
Do oznámení je moţné nahlíţet na odboru ţivotního prostředí a zemědělství, zdejšího úřadu, 4
patro, dv. č. 4101, v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle
257 280 691 po dobu zveřejnění. Informace o oznámení je rovněţ zveřejněna v Informačním
systému EIA na internetových stránkách CENIA www.cenia.cz/eia pod kódem STC2056.
S odvoláním na znění §6 odst. 7 zákona, můţe veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní
úřady a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k oznámení na zdejší odbor
ţivotního prostředí a zemědělství do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení. K vyjádřením
zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlíţet.
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