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Vyřizuje / Linka: Ing. Jan Šefl / l. 859 

Značka: OŽP/ŠJ 

 

Z Á P I S 

z  veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení § 17 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), a § 3 vyhlášky č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších 

otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí (dále jen vyhláška), k záměru 

„Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply - Dolní Beřkovice - Cítov“ 

konaného dne 12. 5. 2021 od 15:00 hodin prostřednictvím internetového přímého přenosu přes 

aplikaci Microsoft Teams. Veřejné projednání bylo s ohledem na průběžně vyhlašovaná 

epidemiologická opatření související s onemocněním Covid-19 realizováno distanční formou, a to 

v souladu s metodickým sdělením Ministerstva životního prostředí ze dne 5.2.2021  

(č. j. MZP/2021/710/856). 

 

I. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 

1. Obdržená vyjádření k dokumentaci 

K dokumentaci bylo obdrženo celkem 15 vyjádření v řádném termínu od následujících subjektů. 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha 

Středočeský kraj 

Obec Býkev 

Obec Cítov 

Obec Horní Počaply 

Obec Kostomlaty pod Řípem 

Spolek Arnika – program Toxické látky a odpady  

Spolek Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu 

Občan Cítova 

Občan Horních Počapel 

Občan Liběchova 
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Na základě obdržených odůvodněných nesouhlasných vyjádření veřejnosti k dokumentaci nařídil 

Krajský úřad konání veřejného projednání. Vypořádání obdržených vyjádření k dokumentaci je 

součástí posudku EIA a stanoviska EIA. 

 

2. Místo a čas veřejného projednání 

Veřejné projednání dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo dne 12. 5. 2021 od 15:00 do cca 

16:50 hodin prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Microsoft Teams. 

 

3. Řízení veřejného projednání 

Řízením veřejného projednání byl Krajským úřadem Středočeského kraje (KÚSK) pověřen v souladu 

s § 3 odst. 2 vyhlášky Ing. Jan Šefl, odborný referent oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, 

odboru životního prostředí a zemědělství KÚSK. Na jednání byla za KÚSK přítomna také Ing. Hana 

Švingrová, vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostřed. 

 

4. Předmět veřejného projednání 

Předmětem veřejného projednání byla dokumentace záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní 

Počaply - Dolní Beřkovice - Cítov“, zpracovaná společností EKOLA s garantem Ing. Liborem 

Ládyšem držitelem autorizace dle § 19 zákona. 

 

5. Účastníci veřejného projednání 

Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:  

Oznamovatel – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Ing. Aleš Čermák, Ph.D. 

Středočeský Kraj, Mgr. Martin Kupka 

Zpracovatelka dokumentace – Ing. Libor Ládyš; Ing. Pavel Hudousek 

Zpracovatel posudku – Ing. Aleš Hanslík 

Dále se veřejného projednání účastnili zástupci dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a 

dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, celkem se zúčastnilo cca 40 osob. 

 

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO  PROJEDNÁNÍ 

1. Úvod 

Veřejné projednání zahájil Ing. Šefl, pověřený KÚSK řízením veřejného projednání. V úvodu všem 

přítomným objasnil atypický způsob konání veřejného projednání distančním způsobem s vyloučením 

možnosti konat veřejné projednání klasickou prezenční formou. Konat veřejné projednání prezenční 

formou bylo s ohledem na průběžně vyhlašovaná epidemiologická opatření související s onemocněním 

Covid-19 již od podzimu 2020 vyloučeno. Z toho důvodu dne 5. 2. 2021 vydalo MŽP metodický 

pokyn, ve kterém bylo sděleno, že jakékoliv další oddalování konání VP není vhodné a zdržuje celé 

řízení. Tudíž KUSK podnikl kroky k realizaci online přenosu a uspořádal toto veřejné projednání přes 

aplikaci Microsoft Teams. 

Odkaz na přihlášení byl vyvěšen na portále CENIA a na úředních deskách Středočeského kraje a 

dotčených obcí. Tímto způsobem nebyla zkrácena možnost dotčeným orgánům či veřejnosti se v dané 

věci vyjádřit, protože tím byla dána stejná možnost k podání připomínek a vyjádření k záměru. 

Dále byla vysvětlena některá technická specifika a základní funkce použité aplikace a stejně tak 

základní principy konání veřejného projednání jejím prostřednictvím. Přítomní byli seznámeni s cílem 

veřejného projednání a jeho programem, představeni byly zástupci jednotlivých stran a prezentována 

stručná rekapitulaci jednotlivých dosavadních kroků v procesu posuzování předmětného záměru dle 

zákona. 
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2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran  

Ve druhé části veřejného projednání byli k vystoupení vyzváni v souladu s programem veřejného 

projednání zástupci jednotlivých stran. 

Zástupce oznamovatele představil záměr a uvedla důvody jeho realizace. 

Dále vystoupil za zpracovatele dokumentace EIA Ing. Pavel Hudousek a seznámil přítomné s hlavními 

vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, se závěry dokumentace EIA. 

 

4. Vystoupení veřejnosti – Diskuze 

Na vznesené otázky ze strany diskutujících odpovídali především zástupci oznamovatele a zpracovatelka 

dokumentace a autoři dílčích odborných studií. Zápis není doslovným přepisem, ale pouze shrnuje 

závěry veřejného projednání v souladu se zákonem. 

V rámci diskuze byl velký prostor věnován problematice realizace záměru „Zařízení pro energetické 

využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník“, jelikož realizace předmětného záměru „Nové 

dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply - Dolní Beřkovice - Cítov“, představuje možnost pro dopravní 

obslužnost „ZEVO Mělník“. Z příspěvků byl patrný odpor k záměru „ZEVO Mělník“ a hledání cest k 

zastavení jeho přípravy. Nové dopravní řešení a realizace obchvatů obcí pak bylo prezentováno jako 

nadbytečný a bezdůvodný zásah do životního prostředí. 

Otázku potřeby realizace předmětného záměru, ale i řešení odpadové koncepce pro Středočeský kraj, 

zodpověděl Mgr. Martin Kupka – statutární náměstek hejtmanky pro oblast silniční dopravy. Dále 

bylo deklarováno, že do pokladů dopravních modelů, byla zahrnuta i doprava generována budoucím 

záměrem „ZEVO Mělník“. Další připomínka ohledně potřebnosti záměru navrhovala realizaci 

přeložek silnic I/9 a I/16, které by mohli řešit i dopravní obsluhu pro záměr „ZEVO Mělník“. 

Otázka zatraktivnění silničních tras v území pro další dopravu, která dotčené území dosud objížděla, 

byla řešena v dopravní studii, která počítá s rozpadem dopravy na dopravní síti a s případným 

nárůstem na nově vzniklých komunikacích. 

Poslední dotaz byl na časový rámec pro realizaci záměr. Předpokládá se dořešení územně plánovacích 

dokumentací a další projektová příprava pro roky 2022 a 2023, aby kolem roku 2025, 2026 bylo 

možno dospět ke stavebnímu povolení a následné realizaci stavby. 

 

III. ZÁVĚR 

Dle § 17 odst. 5 zákona pořizuje příslušný úřad z veřejného projednání zápis obsahující zejména údaje 

o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje zvukový záznam.  

Jako osoba pověřená řízením veřejného projednání konstatuji, že byla naplněna všechna ustanovení 

pro veřejné projednání dokumentace k záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply - Dolní 

Beřkovice - Cítov“ podle zákona a byly projednány vlivy záměru ze všech podstatných hledisek 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Šefl 

pověřen řízením veřejného projednání 
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Rozdělovník k č.j. 093274/2021/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 
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