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Posuzování vlivů záměru „Obalovna Chvatěruby“ na životní prostředí, v k.ú.
Chvatěruby – vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k přepracování

Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých související
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), v souladu s § 8 odst. 5 zákona vrací zástupci oznamovatele společnosti FABIONN
s.r.o., Jirsíkova 19/2, 186 00 Praha 8, k přepracování dokumentaci vlivů záměru
„Obalovna Chvatěruby“ v k.ú. Chvatěruby.
A/ Rekapitulace dosavadního průběhu procesu EIA
Dne 15.12.2018 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje dokumentaci vlivů záměru
„Obalovna Chvatěruby“ v k.ú. Chvatěruby, (dále jen dokumentace EIA) zpracovanou podle
přílohy č. 4 k zákonu. Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce Krajského
úřadu Středočeského kraje dne 03. 01. 2018. Termín pro vyjádření ke zveřejněné dokumentaci
uplynul dnem 02. 02. 2018. Zpracováním posudku k dokumentaci EIA byl příslušným úřadem
pověřen Ing. Josef Tomášek CSc., Středisko odpadů Mníšek s.r.o., Pražská 900, 25210 Mníšek
pod Brdy, držitel autorizace ve smyslu § 19 zákona. Dokumentace včetně všech obdržených
vyjádření k ní byla zpracovateli posudku předána dne 12. 02. 2018.
Ke zveřejněné dokumentaci příslušný úřad obdržel řadu nesouhlasných vyjádření.
Problematické okruhy se týkají především hluku, znečišťování ovzduší, vodohospodářského
řešení, hodnocení vyvolané dopravy a to v souvislosti s dalšími záměry vznikajícími v území
v rámci synergie a kumulace.
Dne 26. 2. 2018 Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dopis od zpracovatele posudku
s doporučením vrátit dokumentaci EIA oznamovateli záměru k přepracování.
Dle znění § 9 odst. 5 zákona, kde je uvedeno, že zpracovatel posudku nesmí posuzovanou
dokumentaci přepracovávat ani ji doplňovat, je proto nutné tuto dokumentaci přepracovat tak,
aby zpracovatel posudku měl k dispozici veškeré údaje, na základě kterých vyhodnotí velikost
a významnost vlivů tohoto záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a následně aby mohl
pro příslušný úřad zpracovat návrh závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení tohoto
záměru na životní prostředí.
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B/ Požadavky na přepracování dokumentace EIA
 Doplnit dokumentaci a vypořádat se se všemi připomínkami Ing. Josefa Tomáška
zpracovatele posudku z dopisu č.j. 21/18/TO, ze dne 20.02.2018.
 Věnovat se kvalitnímu dopravnímu modelu, který vyhodnotí uvažované záměry
v zájmovém území tak, aby byla naplněna podmínka závěru zjišťovacího řízení na
hodnocení záměru z hlediska synergie a kumulace se záměry realizovanými,
připravovanými, uvažovanými a na základě tohoto modelu vyhodnotit vliv dopravy na
životní prostředí a též akceptovatelnost záměru z hlediska dopravní průchodnosti a to i z
hlediska známých mimořádných dopravních stavů na silnici II/608.
 Věnovat se důsledně vodohospodářskému řešení.
 Zapracovat do dokumentace všechny náležitosti dle přílohy č. 4 cit. zákona.
 Řešit vlivy na biologickou rozmanitost a změnu klimatu v souladu s metodickým
pokynem MZP/2017/710/1985.
 Ve vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace je uvedeno, že platí jeden rok od jejího vydání. Doporučujeme ji
tedy aktualizovat.
 Přepracování dokumentace provést s ohledem na relevantní připomínky obsažené ve
vyjádřeních, která byla obdržena ke zveřejněné dokumentaci podle § 8 odst. 3 zákona,
resp. aby přepracovaná dokumentace obsahovala vypořádání těchto připomínek.
C/ Závěr - shrnutí
Na základě výše uvedeného, jako příslušný úřad požadujeme přepracování dokumentace
EIA podle § 8 odst. 5.
Přepracovaná dokumentace musí splnit požadavky na přepracování z části B tohoto
dokumentu, musí zohlednit popř. vypořádat veškeré relevantní požadavky uvedené ve
vyjádřeních k dokumentaci EIA a musí se zaměřit na oblasti uvedené zpracovatelem
posudku.
Přepracovanou dokumentaci je nutné předložit Krajskému úřadu Středočeského kraje
v tištěné podobě v předem dohodnutém počtu kusů (po předchozí konzultaci se zdejším
úřadem) a 1 ks v elektronické podobě (CD).
Dopis zpracovatele posudku Ing. Josefa Tomáška CSc., kterým bylo příslušnému úřadu
doporučeno vrátit dokumentaci EIA k přepracování je v elektronické podobě k dispozici
v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury
životního prostředí http://www.cenia.cz/EIA, pod kódem záměru STC2068. Na této internetové
adrese lze též sledovat celý proces EIA posuzovaného záměru.
Přepracovaná dokumentace po jejím předložení bude v souladu s § 8 odst. 2 a odst. 6 zákona
opět zveřejněna a zaslána k vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům.
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení tohoto záměru na životní prostředí bude
v souladu s § 9a odst. 1 zákona vydáno až po dokončení celého procesu EIA.
Dotčené územní samosprávné celky Středočeský kraj a Obec Chvatěruby, Obec Kozomín,
Obec Postřižín, Obec Úžice, Město Veltrusy a Město Kralupy nad Vltavou (jako dotčené
územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené
zveřejnění informace o vrácení dokumentace k přepracování na úředních deskách. Doba
zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu tímto
ustanovením žádáme Obec Chvatěruby, Obec Kozomín, Obec Postřižín, Obec Úžice, Město
Veltrusy a Město Kralupy nad Vltavou, aby písemně nebo elektronickou datovou nebo emailovou zprávou (na adresu:cernyo@kr-s.cz vyrozuměly příslušný úřad o dni vyvěšení
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informace o vrácení dokumentace k přepracování na úřední desce, a to v nejkratším možném
termínu.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

v.z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivu na
životní prostředí

Rozdělovník k č.j. 030721/2018/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
1/

Středočeský kraj, zde

2/

Obec Chvatěruby, Chvatěruby 230, 27801 Chvatěruby

3/

Obec Kozomín, Kozomín 28, 277 45 Kozomín

4/

Obec Postřižín, Pražská 42, 250 70 Postřižín

5/

Obec Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice

6/

Město Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy

7/

Město Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, 27888 Kralupy nad Vltavou 1

Dotčené správní úřady:
8/

KHS Středočeského kraje – územní pracoviště Mělník, Pražská 391, 276 01 Mělník

9/

MěÚ Kralupy nad Vltavou, OŽP, Palackého náměstí č.p. 1, 278 01 Kralupy n. Vlt.

10/

ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

11/

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

12/

Výzkumný ústav bezpečnosti práce (Ing. Martina Pražáková), Jeruzalémská 1283/9,
116 52 Praha 1 – Nové Město

13/

Krajský úřad Středočeského kraje, zde

Oznamovatel:
14/

FABIONN s.r.o., Jirsíkova 19/2, 186 00 Praha 8

Na vědomí:
16/

MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

17/

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Stavební úřad, Palackého náměstí č.p.1, 278 01
Kralupy n.Vlt.

18/

Ing. Martin Vejr, Křešínská 412, 262 23 Jince
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19/

Unipetrol RPA, s.r.o., procesní bezpečnost a krizové plánování, Záluží 1, Litvínov,

PSČ 436 70
20/

Hlasy Kozomína, Kozomín 81, 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou

21/

Pro Odolenou Vodu z.s., Náměstí V. Hálka 2, 250 70 Odolena Voda

22/

Obec Zlončice, Zlončice 40, 278 01 Kralupy nVlt.

23/

Obec Veliká Ves, Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves

24/

Obec Dřínov , Dřínov 38, 277 45 Úžice

25/

Město Klecany, Do Klecánek 52, PSČ 250 67
Za životní prostředí Úžic u Kralup z.s., Spojovací 263, 27745 Úžice

26/

Přílohou je dopis Ing. Josefa Tomáška CSc. Zpracovatele posudku značka 21/18/To, ze dne
20.02.2018.
Oznamovatel (14) obdrží všechna doručená vyjádření nahraná na CD

