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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů na životní prostředí
záměru „I/61 Kladno, obchvat – propojení D6 a D7“ v k. ú. Dolany u Kladna, Hřebeč,
Kročehlavy, Dubí u Kladna, Malé Přítočno a Velké Přítočno
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
v souladu se zněním § 8 odst. 2 zákona zasílá informaci o dokumentaci vlivů záměru „I/61
Kladno, obchvat – propojení D6 a D7“ v k. ú. Dolany u Kladna, Hřebeč, Kročehlavy,
Dubí u Kladna, Malé Přítočno a Velké Přítočno na životní prostředí (dále jen
dokumentace), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 odst. 1 zákona, dle přílohy č. 4
zákona.
Oznamovatel záměru: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.
Zpracovatel oznámení: : Ing. Libor Ládyš – EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 558/4,
108 00 Praha 10 (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona)
Předmět záměru:
Jedná se o novostavbu silnice I. třídy (I/61 Kladno, obchvat) včetně souvisejících přeložek
komunikací nižších tříd. Účelem navržené stavby je především odvést tranzitní dopravu, která
je v současnosti vedena přes obce Dolany, Hřebeč, Malé Přítočno, Velké Přítočno a Statutární
město Kladno, mimo stávající zástavbu. Zároveň vznikne nové kapacitní propojení dálnic D6
a D7. Stavba se nachází v extravilánu mimo zastavěná území obcí. V rámci stavby je
navrženo pět okružních křižovatek, které jsou ve většině případů řešeny jako turbo-okružní,
devět mostních objektů, z nichž sedm je přímo na hlavní trase, a zbylé jsou nadjezdy nad ní.
Součástí záměru je také úprava severní části stávající dálniční MÚK Unhošť (exit 12 – D6).
Oproti oznámení projednanému ve zjišťovacím řízení došlo k formální úpravě názvu záměru
dle projektové dokumentace.
Středočeský kraj, obec Dolany, obec Hřebeč, Statutární město Kladno, obec Malé
Přítočno a obec Velké Přítočno (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad
žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o dokumentaci a
o tom, kdy a kde je možno do dokumentace nahlížet na úřední desce. Doba zveřejnění je
nejméně 15 dnů (doporučujeme ji prodloužit na 30 dnů). Zároveň příslušný úřad žádá obec
Dolany, obec Hřebeč, Statutární město Kladno, obec Malé Přítočno a obec Velké
Přítočno o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této informace zdejšímu úřadu a to
v nejkratším možném termínu.
Dále příslušný úřad žádá dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve smyslu
§ 8 odst. 2 a 3 zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci zdejšímu úřadu, nejpozději
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci.
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Informace o dokumentaci je zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu ode dne 8. 3. 2021
a dále na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž
v Informačním systému EIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia spolu s textem
dokumentace a přílohami pod kódem STC2195.
S odvoláním na znění § 8 odst. 3 zákona může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené
orgány a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k dokumentaci
na zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o dokumentaci, tj. do 7. 4. 2021. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný
úřad nepřihlíží.

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

v z. Ing. Lucie Sloupová
odborný referent na úseku životní
prostředí
Rozdělovník k č. j.: 031358/2021/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
3. Obec Malé Přítočno, Kladenská 10, 273 51 Unhošť
4. Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 273 51 Unhošť
5. Obec Dolany, Dolany 35, 273 51 Unhošť
6. Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč
Dotčené orgány:
7. KHS Stř. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kladně, generála Klapálka 1583,
272 01 Kladno
8. Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, nám. Starosty Pavla 44, 272 52
Kladno
9. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
10. MŽP, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
11. MŽP, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 1442/65, Praha 10
12. Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
13. Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Oznamovatel:
14. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Na vědomí:
15. MŽP, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
16. Magistrát města Kladna, oddělení architektury, územního plánování a rozvoje
města, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
17. Zpracovatel dokumentace Ing. Libor Ládyš – EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská
558/4, 108 00 Praha 10 (zástupce oznamovatele na základě plné moci)
(dotčené územní samosprávné celky obdrží v příloze výtisk dokumentace EIA)

