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Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Obalovna živičných 

směsí Lužec“ v k. ú. Lužec nad Vltavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Obalovna živičných směsí Lužec v k. ú. Lužec nad Vltavou, podle 

přílohy č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 

zákona. 

Oznamovatelem záměru je Obalovna Lužec s.r.o., Cítov 80, 277 04 Cítov 

Zpracovatelem oznámení je Ing. Josef Tomášek, CSc., Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy 

Předmětem záměru je realizace moderní obalovny živičných směsí. Jedná se o novou provozovnu 

v ploše bývalé těžby stěrkopísku, kde byla těžba ukončena v roce 1992. V obalovně živičných směsí 

se bude z minerálních materiálů (přírodní kamenivo (písek, štěrk), drcené kamenivo a vápencová 

kamenná moučka – filer) stanovené zrnitosti a množství a z asfaltového pojiva vyrábět obalovaná 

živičná (asfaltová) směs. Záměr se nachází mimo intravilán obce Lužec nad Vltavou na ploše 

brownfieldu, který dříve sloužil k těžbě štěrkopísku. Dopravní obslužnost bude probíhat mimo 

intravilány obcí po komunikacích I/16 a III/24627 s napojením na místní komunikaci od málo 

využívané železniční trati. V sousedství záměru se východně nachází provozovna Betonika plus s.r.o. 

 

Středočeský kraj a obec Lužec nad Vltavou (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 ve smyslu § 16 odst. 2 zákona a obec Lužec nad Vltavou o písemné 

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

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a obec Lužec nad Vltavou (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. 
Datum zveřejnění informace o oznámení na úřední desce zdejšího úřadu je 02.07.2021. Rovněž je 

informace zveřejněna v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia 

spolu s textem oznámení pod kódem STC2397. 

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. 
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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 informace o oznámení na úřední desce 

Středočeského kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

 

 

 

Ing. Jandurová Simona 

vedoucí odboru, pověřena zastupováním  

Odbor životního prostředí a zemědělství 

 

   v. z. Ing. Lucie Sloupová        

 odborný referent na úseku životního prostředí 

 

 

 

Rozdělovník k č. j.:   083844/2021/KUSK 

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

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

2. Obec Lužec nad Vltavou, 1. máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou 

Dotčené orgány: 

3. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mělník, Dittrichova 17, 128 01 

Praha 2  

4. Městský úřad Mělník, OŽP, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník  

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. Obalovna Lužec s.r.o., Cítov 80, 277 04 Cítov 

Na vědomí: 

8. Stavební úřad Mělník, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník 

9. Zpracovatel oznámení Ing. Josef Tomášek, CSc., Středisko odpadů Mníšek s.r.o., Pražská 900, 

252 10 Mníšek pod Brdy 

10.  Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

(1 - 2 obdrží v příloze oznámení EIA) 

 


		2021-07-01T14:30:58+0200
	Ing. Lucie Sloupová dd1fd4fa8c9ead02afa72e1f62b57b7eec783252




