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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní – předání doplněné dokumentace vlivů záměru „CTPark Prague
North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6“ na životní prostředí.

Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad podle § 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 k vyjádření doplněnou dokumentaci vlivů záměru „CTPark Prague North D8.3,
D8.4, D8.5, D8.6“ v k.ú. Kozomín na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), jejíž zpracování
zajistil oznamovatel podle § 8 odst. 1) zákona, dle přílohy č. 4 zákona.
Oznamovatel záměru: CTP Invest spol.s.r.o., Central Trade D1, 396 01 Humpolec
Zpracovatel oznámení: Ing. Stanislav Postbiegl a kol., Amec Foster Wheeler s.r.o. (nyní Jacobs Clean
Energy s.r.o.), Křenová 58, 602 00 Brno (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona)
Předmětem záměru je vybudování 4 univerzálních průmyslových hal pro lehkou výrobu typu montáž
a kompletace nebo skladování. Součástí jsou navazující komunikace a parkoviště včetně
manipulačních ploch, přípojky inženýrských sítí, retenční nádrže pro zasakování srážkových vod
a ozelenění areálu. Odpadní vody budou odváděny do nově vybudované čistírny odpadních vod
u stávající haly D8.2. Všechny objekty budou napojeny na novou okružní křižovatku přímo na
přivaděč III/0081 na dálnici D8. Dle platného územního plánu se jedná o plochy VS – výroba
a skladování.
Středočeský kraj, obce Kozomín, Úžice a Chvatěruby (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 možné do dokumentace nahlížet, vyvěšením na úřední desce,
současně s upozorněním, že dle § 8 odst. 3 může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány
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 byla
zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje dne 30.9.2020. Doba zveřejnění je nejméně 15
dnů (doporučujeme ji prodloužit na 30 dnů). Zároveň příslušný úřad žádá obce Kozomín, Úžice
a Chvatěruby v souladu s § 16 odst. 2) zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této
informace.
Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj, obce Kozomín, Úžice a Chvatěruby (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 od zveřejnění informace
o dokumentaci.
S odvoláním na znění § 8 odst. 3) zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k dokumentaci zdejšímu úřadu do 30
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dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě se nepřihlíží.
Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu a dále na internetových
stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému CENIA na
internetových stránkách www.cenia.cz/eia spolu s textem dokumentace pod kódem STC 2248.

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.: 135353/2020/KUSK
1.
2.
3.
4.

Dotčené územní samosprávné celky:
Středočeský kraj, z d e
Obec Kozomín, Kozomín 28, 277 45 Úžice u Kralup n.Vlt.
Obec Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice u Kralup n. Vlt.
Obec Chvatěruby, č.p. 230, 278 01 Kralupy nad Vltavou

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dotčené správní úřady:
KHS Středočeského kraje – územní pracoviště Mělník, Pražská 391, 276 01 Mělník
MěÚ Kralupy nad Vltavou, OŽP, Palackého náměstí č.p. 1, 278 01 Kralupy n. Vlt.
ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
Ministerstvo životního prostředí, oddělení ochrany půdy, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Krajský úřad Středočeského kraje, zde
Oznamovatel:

11. CTP Invest spol.s.r.o., Central Trade D1, 396 01 Humpolec
Na vědomí:
12. MŽP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
13. MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, Palackého náměstí č.p.1,
278 01 Kralupy n.Vlt.
14. Jacobs Clean Energy s.r.o. Křenová 58, 602 00 Brno
15. JK envi s.r.o, Ing. Jan Král, Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2
(1 – 4 a 15 obdrží v příloze Dokumentaci EIA)

