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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 „Nové dopravní řešení 

v lokalitě Horní Počaply - Dolní Beřkovice - Cítov“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), 

jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 odst. 1) zákona, dle přílohy č. 4 zákona. 

 

Oznamovatelem záměru je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

Zpracovatelem dokumentace je Ing. L. Ládyš (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona) 

 

Předmětem záměru je nové dopravní řešení v území obcí Horní Počaply, Dolní Beřkovice, Hořín, 

Cítov a Býkev s návazností na plánovanou realizaci ZEVO v elektrárně Mělník. Záměr ve Variantě 2 

zasahuje ještě na území Ústeckého kraje na k.ú. Kostomlaty pod Řípem. Záměru je jižní a východní 

obchvat obce Cítov (II/246), úprava či přeložení silnice II/246 mezi obcemi Cítov a Brozánky, 

obchvat obce Horní Počaply. 

 

Středočeský kraj, Ústecký kraj a obce Horní Počaply, Dolní Beřkovice, Hořín, Cítov, Býkev  

a Kostomlaty pod Řípem (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. V 

souladu s § 16 odst. 4 zákona se za den zveřejnění považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace 

o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možno do ní nahlížet na úřední desce dotčeného kraje. 

Vzhledem k tomu, že záměr zasahuje na území Ústeckého kraje, bude za den zveřejnění 

dokumentace považován den zveřejnění na úřední desce Ústeckého kraje, neboť zde bude 

informace zveřejněna v pozdějším termínu oproti Krajskému úřadu Středočeského kraje. Doba 

zveřejnění je nejméně 15 dnů (doporučujeme ji prodloužit na 30 dnů). Zároveň příslušný úřad žádá 

Ústecký kraj a obce Horní Počaply, Dolní Beřkovice, Hořín, Cítov, Býkev a Kostomlaty pod 

Řípem v souladu s § 16 odst. 2) zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace. 

 

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj, Ústecký kraj a obce Horní Počaply, Dolní Beřkovice, 

Hořín, Cítov, Býkev a Kostomlaty pod Řípem (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. 

   

V Praze dne: 4. 3. 2021  

Dle rozdělovníku  Číslo jednací: 028270/2021/KUSK 

Spisová značka: SZ_030837/2021/KUSK 

Vyřizuje: Ing. Jan Šefl l. 859 

Značka: OŽP/ŠJ 

 

Posuzování vlivů na životní – předání dokumentace vlivů záměru „ Nové dopravní řešení v 

lokalitě Horní Počaply - Dolní Beřkovice - Cítov“ v k. ú. Horní Počaply, Křivenice, Dolní 

Beřkovice, Vliněves, Brozánky, Cítov, Býkev pro variantu 2 Kostomlaty pod Řípem. 
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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. 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 https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2362?lang=cs spolu s textem 

dokumentace pod kódem STC 2362. 

 

 

 

 

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.:   030837/2021/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce 

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

2. Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

3. Obec Horní Počaply, Horní Počaply 247, 277 03 Horní Počaply 

4. Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice 

5. Obec Hořín, Hořín 19, 276 01 Hořín 

6. Obec Cítov, Cítov 203, 277 04 Cítov 

7. Obec Býkev, Býkev 50, 276 01 Mělník 

8. Obec Kostomlaty pod Řípem, Kostomlaty pod Řípem 90, 413 01 Roudnice nad Labem 

Dotčené orgány: 

9. KHS Stč. kraje, územní pracoviště Mělník, Pražská 391, 276 01 Mělník 

10. KHS Úst. Kraje, územní pracoviště Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46 Litoměřice 

11. Městský úřad Mělník, OŽP, nám. Míru 1, 276 01 Mělník 

12. Městský úřad Roudnice nad Labem, OŽP, Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem 

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

14.  Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha  

15. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

16. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde 

17. Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Zástupce oznamovatele a oznamovatel:  

18. EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4/558, 108 00 Praha 10 

19. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

(1 - 8 obdrží v příloze dokumentaci EIA, pro dotčené orgány státní správy je dokumentace uloženo na 

www.cenia.cz/eia kód záměru STC2362) 
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