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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – 

zveřejnění informace o posudku a doplněné dokumentace k záměru  

„Silnice I/16 Vavřineč – R10“ 

Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný  úřad, a  Středočeský kraj, jako příslušný územní 

samosprávný celek, zveřejňují  podle § 9 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon),  informaci o posudku k záměru 

„Silnice I/16 Vavřineč – R10“, v k.ú. Malý Újezd, Liblice, Byšice, Vysoká Libeň, Radouň, Mělnické 

Vtelno, Sušno, Nemyslovice, Chotětov, Bezno, Jizerní Vtelno, Krnsko, Písková Lhota, Nepřevázka, 

Bezděčín, jehož zpracování Krajský úřad smluvně zajistil podle § 9 odst. 1 zákona. Zpracovatelem 

posudku je Ing. Petr Mynář, osoba oprávněná podle § 19 zákona. Dokumentaci, zpracovanou 

autorizovanou osobou Ing. Liborem Ládyšem, předložilo Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Do posudku a doplněné dokumentace je po dobu zveřejnění možné nahlížet po předběžné dohodě na 

tel. č. 257 280 773 na odboru životního prostředí a zemědělství zdejšího úřadu -  5. patro, dveře č. 5001. 

Doba zveřejnění je 30 dnů. Informace o zveřejnění posudku a doplněné dokumentaci lze nalézt na 

internetových stránkách Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz.  

Text posudku a doplněné dokumentace je zveřejněn v  informačním systému EIA na internetových 

stránkách agentury CENIA (www.cenia.cz/eia), pod kódem STC772.  

S odvoláním na ustanovení § 9 odst. 8 zákona může každý zaslat písemné vyjádření  k posudku 

a doplněné dokumentaci  na zdejší úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, do 30 dnů od data 

zveřejnění.  

 
 
 Ing. Josef  K e ř k a,  Ph.D. 

 vedoucí odboru životního prostředí  
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