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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Technologický park
Stříbrňák“ v k. ú. Lazsko
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 „Technologický park Stříbrňák“ v k. ú. Lazsko, podle přílohy č. 4
k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Oznamovatelem záměru je TP Stříbrňák s.r.o.
Zpracovatelem oznámení je RNDr. Jaroslav Růžička (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona).
Předmětem záměru je realizace jednoho halového objektu velkoprostorové haly se čtyřmi
administrativními vestavky a přilehlých parkovacích ploch. Rozměry haly jsou 480 x 84 m o celkové
zastavěné ploše 4,03 ha a výšce haly je 18 m. Výměra zpevněných ploch v areálu činí 2,46 ha.
Součástí areálu, kde je navrhována výstavba TP Stříbrňák, je spol. Dřevovýroba Wimmer a Ligmet.
Součástí záměru je také realizace strojoven SHZ, vrátnice, trafostanice, oplocení areálu,
dieselagregátů, drobných technologických objektů a inženýrských sítí včetně jejich příslušných
přípojných bodů. Umístění záměru je ve stávajícím průmyslovém areálu, při železniční trati
(s možností využití stávajícího napojení areálu na železniční vlečku). Hala je objízdná po komunikaci
sloužící pro jednotky IZS. Záměr je umístěn mimo intravilán obcí (okraj obce Lazsko leží 830 m
jihozápadně, nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti 1,25 km východně). Při výjezdu
z areálu bude zakázáno odbočení vpravo nákladním automobilům, aby v obci Lazsko nedocházelo
k vyššímu zatížení hlukem a emisemi. Napojení na nadřazenou komunikační síť (silnice I/66 a I/4)
je vedeno mimo intravilán obce Milín. Funkční náplní haly bude skladování a distribuce,
a drobná výroba spočívající pouze v mechanickém montování součástek.
Středočeský kraj, obec Lazsko a obec Milín (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 Lazsko a obec Milín o písemné
vyrozumění o datu vyvěšení této informace zdejšímu úřadu, a to v nejkratším možném termínu.
Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj, obec Lazsko a obec Milín (jako dotčené územní
samosprávné celky) a dotčené orgány ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání vyjádření
k oznámení, zdejšímu úřadu, nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.
Datum zveřejnění informace o oznámení na úřední desce zdejšího úřadu je 23. 12. 2020. Rovněž
je informace zveřejněna v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia
spolu s textem oznámení pod kódem STC 2345.
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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
resp. č. 4 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.

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.: 177356/2020/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Obec Lazsko, Lazsko 52, 262 31 Milín
3. Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín
Dotčené orgány:
4. KHS Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram, U Nemocnice 85, 261 80
Příbram I
5. Městský úřad Příbram – Odbor životního prostředí, U Nemocnice 19B, Příbram I
6. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
7. Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
8. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11,
150 21 Praha 5
Oznamovatel:
9. TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb
Na vědomí:
10. Městský úřad Příbram – Stavební úřad a územní plánování, Na Příkopech 105, Příbram I
11. RNDr. Jaroslav Růžička, Arbesova 1014/10, 360 17 Karlovy Vary
12. MŽP, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
(1–3 obdrží v příloze Oznámení EIA)

