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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů na životní prostředí
záměru „Obchodní Centrum Kladno, ul. Arménská“ v k. ú. Kročehlavy.
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
„Obchodní Centrum Kladno, ul. Arménská“ v k. ú. Kročehlavy na životní prostředí (dále
jen dokumentace), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 6 odst. 5 zákona, dle přílohy
č. 4 zákona.
Oznamovatelem záměru je RENT Group s.r.o., Nerudova 957/7, 430 01 Chomutov.
Zpracovatelem oznámení je Ing. Josef Tomášek, CSc., Středisko odpadů Mníšek s.r.o.,
Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona, osvědčení
č. j. 69/14/OPV/93, prodloužení autorizace č. j. 37351/ENV/16)
Předmětem záměru je novostavba obchodního centra Globus. Součástí areálu budou obslužné
komunikace, parkoviště, manipulační a zásobovací plocha, chodníky, dopravní značení,
myčka, čerpací stanice pohonných hmot a výdejní místo CNG. Zázemí obchodního centra
bude tvořeno pekárnou a cukrárnou, řeznictvím, přípravnou lahůdek a kuchyní pro restauraci
a bufet. Zastavěná plocha obchodního centra je navržena 17 112 m2. Počet parkovacích stání
bude 713. Obchodní centrum bude dopravně napojeno ve 3 místech – styková křižovatka
na ul. Arménská, pravé připojení z ul. Unhošťská a připojení pátým ramenem
do rekonstruované okružní křižovatky ulic Unhošťská x Arménská x Americká. Součástí
záměru je také revitalizace Lidického potoka.
Středočeský kraj a statutární město Kladno (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 statutární město Kladno o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této
informace zdejšímu úřadu a to v nejkratším možném termínu.
Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a statutární město Kladno (jako 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.
Informace o dokumentaci je zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu ode dne 26. 4. 2019
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 pod kódem STC2218.
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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 26. 5. 2019. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný
úřad nepřihlíží.

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.: 055710/2019/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
Dotčené orgány:
3. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, ú. p. v Kladně, gen. Klapálka 1583, 272 01
Kladno
4. Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, nám. Starosty Pavla 44, 272 52
Kladno
5. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
6. MŽP, Odbor ochrany ovzduší, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
7. Krajský úřad Středočeského kraje, OŽP, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zástupce oznamovatele (na základě plné moci):
8. Mgr. Libor Hnyk, Krátká ul. 124, 543 51 Špindlerův Mlýn
Zpracovatel posudku:
9. RNDr. Tomáš Bajer, CSc., Šafaříkova 436, 533 51 Pardubice
Na vědomí:
10. MŽP, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
11. Městský úřad Kladno, Odbor výstavby, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
12. Zpracovatel dokumentace Ing. Josef Tomášek, CSc., Středisko odpadů Mníšek s.r.o.,
Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy
(dotčené územní samosprávné celky obdrží v příloze výtisk dokumentace EIA, zpracovatel
posudku obdrží CD)

