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Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rozvoj 

stávajícího areálu ZF“ v k. ú. Hlavenec. 

 
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                              

„Rozvoj stávajícího areálu ZF“ v k. ú. Hlavenec, podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje 

Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

Oznamovatelem záměru: Thyramen a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 

Zpracovatelem oznámení: Ing. Miroslav Vraný, Farm Projekt, Jindřišská 1748, 530 02 

Pardubice 

Předmětem záměru je výstavba dvou skladových, případně výrobních hal s přidruženým 

skladem a administrativním, sociálním a technickým zázemím. Rozloha haly A je 14 158,20 m2, 

haly B pak 5 670,10 m2. Výška objektů po atiku je 12,8 m. Součástí záměru je i výstavba 

zpevněných ploch, parkovacích stání, vrátnice, sprinklerové stanice a výstavba příslušných 

inženýrských sítí. Celý areál bude oplocen a budou v něm provedeny sadové úpravy. V halách 

mohou být montovány plastové součásti pro automobilový průmysl, případně výroba drobných 

elektrických zařízení. Součástí linky je sváření, obrábění, montážní linka, testování a sklady 

olejů. Celková plocha areálu je 100 741,25 m2. 

Středočeský kraj a Obec Hlavenec (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 Hlavenec o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této 

informace zdejšímu úřadu, a to v nejkratším možném termínu (informaci můžete zaslat také 

na adresu e-mail: bartosova@kr-s.cz). 

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj, a Obec Hlavenec (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 na úřední desce Středočeského kraje. Informace o oznámení byla 

zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu dne 6.5. 2021 a dále na internetových stránkách 

Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému CENIA na 

webových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2376?lang=cs spolu s textem 

oznámení pod kódem STC2376. 

 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 
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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. 

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

 

 

 

 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.: 056679/2021/KUSK 

 

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

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

2. Obec Hlavenec, Hlavenec 82, 294 74 Předměřice nad Jizerou 

Dotčené orgány: 

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

4. Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, Ivana  

Olbrachta 59, 250 01 Brandýs nad Labem 

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

6. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,  

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Oznamovatel: 

7. Thyramen a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, na základě plné moci:  

Ing. Josef Brejcha – RotaGroup a.s., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 

Na vědomí: 

8. Zpracovatel oznámení: Ing. Miroslav Vraný – Farm Projekt, Jindřišská 1748, 530 02  

Pardubice 

9. Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1, 2, 250 01 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

10. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad 

Labem-Stará Boleslav 

11. Obec Skorkov – Skorkov 32, 294 74 – obec Skorkov 

 

(1 - 2 obdrží v příloze Oznámení EIA) 
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