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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 dokumentaci vlivů záměru „Technologické zázemí pohřební služby firmy 

ELPIS“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 

odst. 1) zákona, dle přílohy č. 4 zákona. 

 

Oznamovatelem záměru je ELPIS s.r.o., Krystalová 470/7, 196 00 Praha 9 – Čakovice 

 

Zpracovatelem dokumentace je Ing. Miroslav Vraný, Farm Projekt, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice 

(držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona) 

 

Předmětem záměru je vybudování provozního objektu s technickým zázemím pro kremaci lidských 

ostatků. Součástí realizace bude výstavba objektu o rozměrech cca 12 x 24 m na pozemku a výšce 7 m 

po atiku. V rámci vnitřního vybavení bude instalována pec, sociální a administrativní zázemí 

v minimálním rozsahu. Výška komínu pece je plánována 18 m. 

 

Středočeský kraj, město Kostelec nad Labem, obec Záryby a obec Polerady (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 1. 11. 2021. Doba zveřejnění je nejméně 15 

dnů (doporučujeme ji prodloužit na 30 dnů). Zároveň příslušný úřad žádá město Kostelec nad 

Labem, obec Záryby a obec Polerady v souladu s § 16 odst. 2) zákona o písemné vyrozumění o 

dni vyvěšení této informace. 

 

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj, město Kostelec and Labem a obec Záryby a obec 

Polerady (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 

dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje. 

K vyjádřením zaslaným po lhůtě se nepřihlíží. 

   

V Praze dne: 27. 10. 2021  

Dle rozdělovníku  Číslo jednací: 134177/2021/KUSK 

Spisová značka: SZ_024755/2021/KUSK 

Vyřizuje: Ing. Martin Konrady / l. 539 

Značka: OŽP/Kon 

 

Posuzování vlivů na životní – předání dokumentace vlivů záměru „Technologické zázemí 

pohřební služby firmy ELPIS“ na životní prostředí, v k. ú. Kostelec nad Labem. 
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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 2361. 

 

 

 

 

Ing. Simona Jandurová 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

v z. Ing. Hana Švingrová 

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

 

 

Rozdělovník k č. j.:   134177/2021/KUSK 

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

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

2. Město Kostelec nad Labem, nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem 

3. Obec Záryby, Záryby 42, 277 13 Záryby 

4. Obec Polerady, Polerady 57, 250 63 Polerady 

Dotčené orgány: 

5. KHS Stč. Kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mělníku, Pražská 391, 276 01 Mělník 

6. MěÚ Neratovice, OŽP, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 

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

8. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 

150 21 Praha5 

Oznamovatel: 

9. ELPIS s.r.o., Krystalová 470/7, 196 00 Praha 9 - Čakovice 

Na vědomí: 

10. Stavební úřad Kostelec nad Labem, adresa 

11. Zpracovatel dokumentace Ing. Miroslav Vraný, Farm Projekt, Jindřišská 1748, 530 02 

Pardubice 

(1 – 2 obdrží v příloze Dokumentaci EIA) 
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