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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Skladová zóna
Nehvizdy – Skladový areál – Hala SO-01“ v k.ú. Nehvizdy a Mstětice
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 zasílá dle ust. § 6 odst. 7 zákona
informaci o oznámení záměru „Skladová zóna Nehvizdy – Skladový areál – Hala SO-01“ v k.ú.
Nehvizdy a Mstětice, podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Oznamovatelem záměru je P3 Prague D11 s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 026 10 493.
Zpracovatelem oznámení je Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice.
Jedná se o již stavebně povolenou halu, žádost se týká části SO 01 na ploše 13 283 m2. Nový sklad má
celkovou výměru do 6.000 m2 skladové plochy, která je stavebně rozdělena na dvě části:
 Část A bude sloužit pro skladování vodou ředitelných nátěrových hmot, barev, laků a omítek a pro
další doplňkový sortiment (tmely, sádry, malířské náčiní a pomůcky, pomocné materiály). Uvedené
materiály nejsou klasifikovány jako nebezpečné ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. o chemických
látkách a o chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Skladované materiály jsou umístěny v uzavřených plastových či kovových obalech
objemu 0,01 – 50 litrů, případně v IBC kontejnerech objemu 1 m3. Spotřebitelská balení objemu 1
litr a menší jsou zpravidla dále balena ve skupinových plastových či kartonových obalech. Ve
skladové části A bude předpokládáno normální prostředí bez zvýšeného požárního nebezpečí.
 Část B bude sloužit pro skladování rozpouštědlových nátěrových hmot, barev a laků, ředidel a dále
pomocných materiálů s jednou nebo více nebezpečných vlastností dle zákona č. 350/2011 Sb. o
chemických látkách a o chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve
znění pozdějších předpisů Z hlediska skladovaných hořlavých kapalin budou uvedené limity
následující: max 50 m3 HK – I. třídy, max 200 m3 HK – II. třídy, max 100 m3 HK – III. a IV. třídy.
Skladované materiály budou umístěny v uzavřených převážně kovových obalech objemu 0,05 – 200
litrů. Spotřebitelská balení objemu 1 litr a menší jsou zpravidla dále balena ve skupinových
plastových či kartonových obalech. Skladová část B bude prostorem se zvýšeným požárním
nebezpečím a bude tvořit samostatný požární úsek.
Maximální skladovací kapacita skladu je 600 tun nebezpečných látek.
Středočeský kraj, Obec Zeleneč, Městys Nehvizdy a Obec Jirny (jako dotčené územní samosprávné
celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení
a o tom, kdy a kde je možno do oznámení nahlížet na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona, Obec Zeleneč, Městys Nehvizdy a
Obec Jirny o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této informace zdejšímu úřadu, a to
v nejkratším možném termínu.
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Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj, Obec Zeleneč, Městys Nehvizdy a Obec Jirny (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 na úřední desce Středočeského kraje. Informace byla zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje a dále na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž
v
Informačním
systému
CENIA
na
internetových
stránkách
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr spolu s textem oznámení pod kódem STC2306. Datum zveřejnění informace na úřední desce Středočeského kraje: 20.07.2020.
Ve vyjádření příslušný úřad uvítá Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě nutnosti
posouzení záměru žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz
(v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádá, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky
respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu.
S odvoláním na znění § 6 odst. 8 zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k oznámení na zdejší Odbor životního
prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
Středočeského kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.
Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA (www.cenia.cz/eia, https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) a na stránkách Ministerstva
životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia). Kód záměru je STC2306.
Do oznámení je taktéž možné nahlížet na Odboru životního prostředí a zemědělství, zdejšího úřadu, 4
patro, dv. č. 4101, v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 257 280 691.

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

v z. Ing. Anna Preiszlerová
odborný referent na úseku životního prostředí

Rozdělovník k č. j. 101526/2020/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Obec Zeleneč, Kasalova 467, 250 91 Zeleneč
3. Městys Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy
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4. Obec Jirny, Brandýská 9, 25090 Jirny
Dotčené správní úřady:
1. Krajská hygienická stanice, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
2. Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, OŽP, Ivana Olbrachta 59, 250 01, Brandýs nad Labem
3. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
4. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
5. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11,
150 21 Praha 5
Zástupce oznamovatele:
6. RotaGroup a.s., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle
Na vědomí:
7. Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, Masarykovo náměstí 1, 2, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01

(2,3,4 obdrží vedle datové zprávy též v listinné podobě oznámení EIA, pro dotčené orgány státní správy
je
oznámení
uloženo
na
portálu
CENIA
www.cenia.cz/eia
,
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru STC2306)

