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Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru  

„Obchvat obce Ořech – silnice III. třídy“ v k. ú. Ořech, Zbuzany a Řeporyje. 

 
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 „Obchvat obce Ořech – 

silnice III. třídy“ v k. ú. Ořech, Zbuzany a Řeporyje, podle přílohy č. 3 k zákonu  
a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

Oznamovatelem záměru je Obec Ořech., Baarovo náměstí 20, 252 25 Ořech, IČ: 00241512. 

Zpracovatelem oznámení je ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Mgr. Jan Karel, 

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4. 

Předmětem záměru je novostavba dvoupruhové silnice III. třídy, která bude sloužit jako obchvat 

obce Ořech. Stavba obchvatu byla v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí rozdělena na tři 

stavební objekty, přičemž všechny tři stavební objekty budou zprovozněny najednou jako jedna 

stavba. Součástí záměru jsou i křižovatky a úpravy navazujících komunikací na trase obchvatu, 

které jsou součástí záměru, infrastruktura spojená s provozem komunikace a vegetační úpravy 

tělesa obchvatu v souladu s charakterem zeleně v území. Celková délka komunikace bude  

2, 51 km. Posuzovaná trasa obchvatu obce Ořech nezasahuje do žádného velkoplošného ani 

maloplošného zvláště chráněného území. Záměr je umístěn v území s pozitivně prokázaným 

výskytem archeologických nálezů. 

Středočeský kraj, Obec Ořech, Obec Zbuzany, Hlavní město Praha, MČ Praha - Řeporyje 

(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 

Obec Ořech, Obec Zbuzany, Hlavní město Praha a MČ Praha - Řeporyje o písemné 

vyrozumění o datu vyvěšení této informace zdejšímu úřadu a to v nejkratším možném 

termínu. 

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj, Obec Ořech, Obec Zbuzany, Hlavní město 

Praha a MČ Praha - Řeporyje (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. V souladu s § 16 odst. 4 zákona  

se za den zveřejnění považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace o oznámení a o tom, 

kdy a kde je možno do něj nahlížet na úřední desce dotčeného kraje. Vzhledem k tomu, že 

záměr zasahuje na území Hlavního města Prahy, bude za den zveřejnění oznámení 

považován den zveřejnění na úřední desce Hlavního města Prahy, neboť zde bude 

informace zveřejněna v pozdějším termínu oproti Krajskému úřadu Středočeského kraje. 

Taktéž příslušné termíny dle zákona č. 100/2001 Sb. budou vztaženy k tomuto datu. 

Informace byla zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu dne 13. 1. 2021 a dále na 

internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním 

systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC2350.  

http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.cenia.cz/eia
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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 oznámení. 

Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace o oznámení na úřední 

desce dotčeného kraje, v tomto případě Hlavního města Prahy.  

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 

posuzování vlivů na životní prostředí 
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Rozdělovník k č. j.: 004159/2021/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce): 

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

2. Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  

3. Městská část Praha Řeporyje, Nad náměstím 84, 155 00, Praha 5 - Řeporyje 

4. Obec Ořech, Baarovo náměstí 20, 252 25 Ořech 

5. Obec Zbuzany, Obec Zbuzany, Na Návsi 1, Zbuzany, 252 25 Jinočany 

Dotčené orgány: 

6. Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 

7. Hygienická stanice hl. města Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1 

8. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 

9. Magistrát hl. města Prahy, Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 

10. Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská 1290/19, 120 00, Praha 2 

11. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 

12. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Oznamovatel: 

13. Obec Ořech, Baarovo náměstí 20, 252 25 Ořech 

Na vědomí: 

14. Zpracovatel oznámení ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o., odpovědný řešitel: 

Mgr. Jan Karel, Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 

15. Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad, Podskalská 1290/19, 120 00, Praha 2 

16. Úřad městské části Praha 13, Odbor stavební, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha  

 

(1 – 5 obdrží v příloze Oznámení EIA) 
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