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Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru „MRAZÍRNA –
2 EUROFROST CB“ na životní prostředí v k. ú. Úžice u Kralup nad Vltavou.

Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) 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 v souladu se zněním § 8 odst. 2) zákona zasílá k vyjádření dokumentaci vlivů
záměru „MRAZÍRNA – 2 EUROFROST CB“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace),
jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 6 odst. 5) zákona, dle přílohy č. 4 zákona.
Oznamovatel záměru: EUROFROST CB a.s., Hlinsko 47, 370 01 Rudolfov, IČ: 26045036
Oprávněný zástupce oznamovatele: Petr Urban, Jivno 100, 373 71 Rudolfov
Zpracovatel dokumentace: Ing. František Hezina, Na Folimance 2154/17, 120 00 Praha 2
Předmětem záměru je novostavba haly pro skladování mražených potravinářských produktů
(maso, ovoce a zelenina, pečivo a další polotovary a produkty) s oddělenou administrativní částí
ve stávajícím areálu oznamovatele na volné části pozemku parc. č. 455/2 v k.ú. Úžice u Kralup
nad Vltavou vedle stávající budovy mrazícího skladu. Celková zastavěná plocha objektu je
5 293 m2, z toho 3 744 m2 činí vnitřní plocha mrazícího skladu. Projektovaná kapacita
mrazícího skladu je 7-8 tisíc skladovaných palet s potravinářskými produkty.
Středočeský kraj a obec Úžice (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá
ve smyslu § 16 odst. 3) zákona o neprodlené zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy
a kde je možné do dokumentace nahlížet, vyvěšením na úřední desce, současně s upozorněním, že
dle § 8 odst. 3 může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní
samosprávné celky zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje. Informace bude
zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje dne 23.5.2017. Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů (doporučujeme ji prodloužit na 30 dnů). Zároveň příslušný úřad žádá obec Úžice
v souladu s § 16 odst. 4) zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace (lze
zaslat také e-mailem na adresu: frydrych@kr-s.cz).
Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a obec Úžice (jako dotčené územní samosprávné
celky) a dotčené správní úřady ve smyslu § 8 odst. 2) a 3) zákona o zaslání vyjádření
k dokumentaci zdejšímu úřadu nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace
o dokumentaci.
S odvoláním na znění § 8 odst. 3) zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené
správní úřady a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k dokumentaci
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zdejšímu úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce
Středočeského kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí být přihlédnuto.
Informace o dokumentaci je rovněž zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC2057. Datum vyvěšení informace
o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn na internetových stránkách
Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz.

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

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

Rozdělovník k č.j. 064819/2017/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky:
1/ Středočeský kraj, zde
2/ Obec Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice
Dotčené správní úřady:
3/ Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v
Mělníku, Pražská 391, 276 01 Mělník
4/ ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
5/ Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor životního prostředí, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou
6/ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
Oznamovatel:
7/ EUROFROST CB a.s., Hlinsko 47, 370 01 Rudolfov
Na vědomí:
8/ MŽP, odbor EIA, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
9/ MŽP, OVSS I, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
10/ Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor výstavby a územního plánování, Palackého
nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
11/ Ing. František Hezina, Na Folimance 2154/17, 120 00 Praha 2
12/ Za životní prostředí Úžic u Kralup z.s., Spojovací 263, 277 45 Úžice
(1 - 6 obdrží v příloze Dokumentaci)

