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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření
skladovací kapacity taveného kaprolaktamu“ v k.ú. Libiš
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) Vám
zasílá dle ust. §6 odst. 7 zákona informaci o oznámení záměru „Rozšíření skladovací
kapacity taveného kaprolaktamu“ v k.ú. Libiš podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje Vám,
ţe tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Oznamovatelem záměru je SPOLANA a.s., Práce 657, 277 11 Neratovice.
Zpracovatelem oznámení je Ing. Luboš Štancl, Antošovická 256/54, 711 00 Ostrava –
Koblov..
Předmětem záměru je rozšíření skladovací kapacity taveného kaprolaktamu spočívající ve
vybudování dvou nových zásobníků o objemech 250 m3 a 750 m3. Celková nová skladovací
kapacita bude činit 1 000 m3, coţ při hustotě taveného kaprolaktamu 1 008 kg/m3 (90 °C)
odpovídá 1 008 t. Součástí záměru je dále vybudování nového plnicího a stáčecího místa pro
autocisterny převáţející tavený kaprolaktam. Záměr je umístěn na parcele č. 959 (ostatní

plocha - manipulační plocha) a 1014 (ostatní plocha -manipulační plocha) v k.ú. Libiš.
Středočeský kraj, Obec Libiš, Obec Tišice a Město Neratovice (jako dotčené územní
samosprávné celky) příslušný úřad ţádá ve smyslu §16 odst. 2 zákona o neprodlené
zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je moţno do oznámení nahlíţet na úřední
desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad žádá Obec Libiš, Obec
Tišice a Město Neratovice o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této informace
zdejšímu úřadu a to v nejkratším možném termínu (informaci můţete zaslat také na adresu
e-mail: cernyo@kr-s.cz).
Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj, Obec Libiš, Obec Tišice a Obec Neratovice
(jako dotčené územní samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst. 7
zákona o zaslání vyjádření k oznámení, zdejšímu úřadu, nejpozději do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení. Informace byla zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu
dne 22. 03. 2018 a dále na internetových stránkách Středočeského kraje www.krstredocesky.cz a rovněţ v Informačním systému CENIA na internetových stránkách
www.cenia.cz/eia pod kódem STC2140.
Ve vyjádření příslušný úřad uvítá Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona.
V případě nutnosti posouzení záměru ţádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které
oblasti vlivů záměru na ţivotní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru
na ţivotní prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s §7 odst. 1 zákona). Dále ţádá, aby ve
vyjádření byly formulovány připomínky a poţadavky respektující stupeň přípravy záměru
a náleţitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu.
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S odvoláním na znění §6 odst. 8 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 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva ţivotního prostředí
(http://www.env.cz/eia), kód záměru STC2140. Oznámení je zde uloženo též pro potřeby
vyjádření dotčených státních orgánů.

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

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

Rozdělovník k č.j. 005189/2018/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky:
1/ Středočeský kraj, zde
2/ Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
3/ Obec Libiš, Mělnická 579, 277 11 Libiš
4/ Obec Tišice, Marie Podvalové 334, 277 15 Tišice
Dotčené správní úřady:
5/ KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, ú.p. v Mělníku, Praţská 391, 276 01 Mělník
6/ Městský úřad Neratovice, Odbor ţivotního prostředí, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
7/ ČIŢP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
8/ Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
9/ Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor ţivotního prostředí a zemědělství, Zborovská
11, 150 21 Praha 5
Oznamovatel :
10/ SPOLANA a.s., Práce 657, 277 11 Neratovice
Na vědomí :
11/ MŢP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 00 Praha 10
12/ Městský úřad Neratovice, Stavební odbor, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
(1 – 4 obdrţí v příloze oznámení EIA, pro dotčené orgány státní správy je oznámení uloţeno
na str. www.cenia.cz/eia kód záměru STC2140)

