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ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 

správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a 

vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení), na základě provedeného zjišťovacího řízení 

 

rozhodl 

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr 

„Terénní úprava pískovny UHY - rozšíření“ 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 

 

Identifikační údaje 

Název záměru:  „Terénní úprava pískovny UHY - rozšíření“ 

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: kategorie II bod 56 „Zařízení k odstraňování nebo 

využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (2 500 t/rok).“ 

Oznamovatel:   FCC Česká republika s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 

IČ oznamovatele:   45809712 

Zástupce oznamovatele:   Ing. Lucie Karnetová, Štětínská 377/10, 181 00 Praha 8 - Bohnice 

Zpracovatel oznámení:   RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision, s.r.o., Chodovická 472/4, 

193 00 Praha 9 

Kapacita (rozsah) záměru: 

Předmětem záměru je pokračování stávajících terénních úprav v bývalé pískovně UHY 

rozšířením na další plochy. Terénní úpravy budou prováděny závozem vybranými inertními 

materiály (odpady kategorie ostatní – beton, zeminy, kamení, hlušina, stavební výrobky, 

rekultivační kompost) s následnou rekultivací povrchu zatravněním. 

 Celková plocha rozšíření terénních úprav: 94 955 m2 

 Celková kapacita rozšíření terénních úprav: 920 000 m3 (1 886 000 t) 

 Průměrná roční kapacita: 96 000 m3 (198 000 t) 

 Dopravní obslužnost:  40 nákladních automobilů denně 
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Umístění záměru: kraj:   Středočeský 

   obec:   Nelahozeves 

   k. ú.:   Nelahozeves 

   pozemek parc. č.:   284/1, 284/4 

Záměr se nachází v prostoru bývalého lomu štěrkopísku v katastru obce Nelahozeves, cca 2 km 

jv. od obce Uhy a cca 1,5 km severně od obce Nelahozeves. Záměr přímo sousedí s prostorem 

skládky odpadu UHY. 

 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:    

Předmětem záměru je pokračování stávajících terénních úprav v prostoru bývalé pískovny UHY 

rozšířením na další plochy. V současné době probíhají v prostoru bývalé pískovny terénní 

úpravy ve schváleném rozsahu celkové plochy úprav 97 447 m2 a celkového objemu 

naváženého materiálu 900 000 m3, přičemž k 31.3.2017 byly úpravy provedeny v objemu 

484 000 m3. Předmětný záměr rozšíří stávající terénní úpravy na cca dvojnásobek, tj. o plochu 

94 955 m2 a kapacitu 920 000 m3 (1 886 000 t) a prodlouží dobu provádění terénních úprav 

na lokalitě o 10 let. Terénní úpravy budou prováděny závozem vybranými inertními materiály 

(odpady kategorie ostatní – beton, zeminy, kamení, hlušina, stavební výrobky, rekultivační 

kompost) s následnou rekultivací povrchu formou zatravnění. 

Kromě pokračujících stávajících terénních úprav v prostoru bývalé pískovny UHY je poblíž 

předmětného záměru v katastru obce Uhy a Nelahozeves v terénních depresích po těžbě 

pískovce provozována skládka tuhého komunálního odpadu. Jedná se o skládku pro odpady 

kategorie ostatní s projektovanou kapacitou ročního množství ukládaného odpadu 250 000 tun, 

plochou 164 000 m2, a celkovou kapacitou 2 980 000 m3. Dále je v zájmovém území stanoveno 

chráněné ložiskové území Nelahozeves (ID 20560001) pro surovinu štěrkopísek, který je 

v současné době i aktivně dobýván. 

V souvislosti s předmětným záměrem přichází v úvahu především kumulace vlivů na ovzduší a 

hlukové zátěže z oznamovaného záměru s činnostmi provozovanými v blízkém okolí dalšími 

subjekty, a to včetně související dopravy. 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

Předmětem záměru je pokračování stávajících terénních úprav v prostoru bývalé pískovny 

UHY. Terénní úpravy budou prováděny závozem vybranými inertními materiály (odpady 

kategorie ostatní – beton, zeminy, kamení, hlušina, stavební výrobky, rekultivační kompost). 

Provozní režim by zůstal obdobný dosavadnímu rozsahu, tzn. bude využita existující 

infrastruktura, návoz materiálu se předpokládá v množství průměrně 198 000 t/rok, dopravní 

intenzita bude zachována ve stávajícím rozsahu cca 40 nákladních automobilů za den, 

rozhrnování materiálu v místě terénních úprav bude nadále zajišťovat buldozer. Zahájení 

terénních úprav na nových plochách se předpokládá po ukončení současných terénních úprav 

na sousedních plochách v roce 2023, jejich ukončení pak po dalších 10 letech v roce 2033. Před 

zahájením terénních úprav bude na dotčené ploše provedena skrývka ornice. Technická 

rekultivace proběhne ve čtyřech fázích, zavezená plocha bude postupně rekultivována - povrch 

bude vždy urovnán, bude na něj navezena ornice a povrch bude následně zatravněn. 
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Odůvodnění 

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení 

zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu: 

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 04.12.2017 oznámení záměru „Terénní úprava 

pískovny UHY - rozšíření“ v k.ú. Nelahozeves, které předložil oprávněný zástupce 

oznamovatele Ing. Lucie Karnetová, Štětínská 377/10, 181 00 Praha 8 – Bohnice. Oznámení 

bylo zpracováno autorizovanou osobou dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., RNDr. Ondřejem 

Bílkem, GeoVision, s.r.o., Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9, v listopadu 2017. Oznámení 

záměru spolu s informací o zahájení zjišťovacího řízení bylo Krajským úřadem Středočeského 

kraje v řádném termínu rozesláno k vyjádření příslušným orgánům státní správy, samosprávným 

celkům a dalším subjektům. Informace o projednání záměru byla dne 13.12.2017 vyvěšena 

na úřední desce Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a na příslušných internetových 

stránkách v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod 

kódem STC2126. 

V souladu s § 7 zákona č.100/2001 Sb. bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo 

zjištění, zda předmětný záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude 

posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad 

Středočeského kraje. 

Předmětem záměru je pokračování terénních úprav v prostoru bývalé pískovny UHY rozšířením 

na další plochy. V současné době probíhají v prostoru bývalé pískovny terénní úpravy 

ve schváleném rozsahu celkové plochy úprav 97 447 m2 a celkového objemu naváženého 

materiálu 900 000 m3. Předmětný záměr rozšíří stávající terénní úpravy na cca dvojnásobek, tj. 

o plochu 94 955 m2 a kapacitu 920 000 m3 (1 886 000 t) a prodlouží dobu provádění terénních 

úprav na lokalitě o 10 let. Terénní úpravy budou prováděny závozem vybranými inertními 

materiály (odpady kategorie ostatní – beton, zeminy, kamení, hlušina, stavební výrobky, 

rekultivační kompost) s následnou rekultivací povrchu formou zatravnění. Pro realizaci záměru 

bude využita existující infrastruktura (příjezdové komunikace, zázemí), návoz materiálu bude 

probíhat v obdobném množství jako doposud (průměrně 198 000 t/rok), dopravní intenzita 

související s činností bude zachována ve stávajícím rozsahu (přibližně 40 nákladních 

automobilů za den), rozhrnování materiálu v místě terénních úprav bude nadále zajišťovat 

buldozer. Veškerá doprava materiálu bude probíhat po přilehlé silnici silnici II/616, která je 

jedinou přístupovou komunikací do pískovny. Rozdělení dopravy bude prakticky stejné jako 

v současné době, to je 30% od obce Uhy a 70% z opačného směru. Zahájení terénních úprav 

na nových plochách se předpokládá po ukončení stávajících terénních úprav na sousedních 

plochách v roce 2023, jejich ukončení pak po dalších 10 letech v roce 2033. Z hlediska využití 

lokality tak nedojde k významné změně, současný stav zůstane zachován ve stávajícím režimu, 

dojde pouze k prodloužení časového horizontu ukončení terénních úprav na lokalitě. 

Záměr se nachází v prostoru bývalého lomu štěrkopísku v katastru obce Nelahozeves, cca 2 km 

jv. od obce Uhy a cca 1,5 km severně od obce Nelahozeves na pozemcích parc. č. 284/1 a 284/4 

v k.ú. Nelahozeves. Nejbližší obytná zástavba je obec Uhy (cca 1,5 km severozápadně), obec 

Hleďsebe (ve vzdálenosti cca 750 m východně) a obec Nelahozeves (cca 1,5 km jižně). 

V zájmovém území kromě stávajících terénních úprav probíhá těžba štěrkopísku a je zde také 

provozována skládka tuhého komunálního odpadu. Vjezd do prostoru pískovny je společný 

s vjezdem do prostoru skládky Uhy a je řešen cca 1 km dlouhou účelovou komunikací, 

odbočující ze silnice II/616, asi půl kilometru východně od hranice obce Uhy. Dle vyjádření 
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místně příslušného stavebního úřadu Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, č.j. MUKV 

72814/2017 VYST ze dne 30.10.2017 je záměr v souladu s územním plánem obce Nelahozeves. 

Automobilová doprava vedená na příjezdové komunikaci i na areálové účelové komunikaci, 

pohyb nákladních automobilů v areálu pískovny, provoz používaných mechanizmů i samotná 

plocha pískovny (ukládaný materiál, probíhající terénní úpravy) bude zdrojem emisí především 

prachu. Zájmové území se vyznačuje poměrně vysokým znečištěním ovzduší, především 

tuhými znečišťujícími látkami a benzo(a)pyrenem. Imisní koncentrace těchto látek (denní 

koncentrace PM10, roční koncentrace benzo(a)pyrenu) se zde pohybují kolem hodnot imisních 

limitů nebo je dokonce překračují. Pro záměr byla zpracována rozptylová studie, která hodnotí 

plánovaný záměr jako nový. Ve skutečnosti ke změnám nedojde, neboť uvedené činnosti 

v území již probíhají a nedojde k jejich navýšení. Z rozptylové studie vyplývá, že záměr 

v plánovaném rozsahu generuje relativně malý příspěvek ke sledovaným ukazatelům znečištění 

ovzduší a stávající imisní situaci v širším okolí záměru ovlivní zanedbatelně. Nejvyšší příspěvek 

byl identifikován u denní koncentrace PM10, který se pohybuje na úrovni 3,5% denního limitu 

a v případě nepříznivých klimatických podmínek by mohl vyvolat krátkodobé mírné překročení 

limitní hodnoty 50 µg/m3 v obci Hleďsebe. V ostatních lokalitách a u ostatních ukazatelů 

překročení limitních hodnot nebylo prokázáno. 

Výše zmíněná automobilová doprava a provoz mechanizmů bude ovlivňovat i hlukovou situaci 

v okolí záměru. Pro záměr byla zpracována hluková studie, která hodnotí plánovaný záměr jako 

nový. Ve skutečnosti ke změnám nedojde, neboť uvedené činnosti v území již probíhají a 

nedojde k jejich navýšení. Dle hlukové studie se bude hluk z provozu v areálu v nejbližších 

chráněných venkovních prostorech blízkých obcí projevovat minimálně a v úhrnu bude výrazně 

pod limitní hodnotou 50 dB. Stejně tak i doprava po přilehlé komunikaci II/616 způsobí 

v obytné zástavbě změnu max. 0,3 dB. 

Realizace záměru vyvolá dočasný zábor zemědělského půdního fondu IV. třídy ochrany 

v rozsahu 94 222 m2. Po provedení terénních úprav bude provedena konečná rekultivace 

dotčené plochy na travní porost. Realizací záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění 

funkcí lesa. 

Realizace záměru nepředstavuje zvýšený rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 

stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Vliv na povrchové a podzemní vody nelze 

předpokládat. Záměr je realizován nad hladinou podzemní vody, takže nedojde k ovlivnění 

proudění podzemní vody. S ohledem na charakter ukládaného materiálu nedojde k výrazné 

změně propustnosti v nadložní partii kolektoru. Změnu kvality podzemních vod nelze také 

předpokládat. 

Realizací záměru nedojde k významnému ovlivnění fauny, flóry, ekosystému ani zvláště 

chráněných území a prvků ÚSES. V rámci biologického průzkumu lokality nebyl jištěn výskyt 

zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Zájmové území nezasahuje do žádného zvláště 

chráněného území. Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Středočeského 

kraje svým stanoviskem, č. j. 123036/2017/KUSK ze dne 01.11.2017, vyloučil významný vliv 

záměru na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a 

ptačích oblastí.  

V řešeném území se nenachází budovy mající zvláštní historický význam chráněný příslušným 

zákonem ani archeologická naleziště. Přeshraniční vlivy záměru jsou vyloučeny. 

Posouzení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah 

činností souvisejících s jeho realizací a provozem. V oznámení byly identifikovány a 

kvantifikovány všechny podstatné předpokládané vlivy záměru, které by mohly negativně 
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působit na jednotlivé složky životního prostředí a zdravotní stav obyvatel. Z jejich charakteru a 

kvantity bylo vyhodnoceno, že záměr nemůže mít významný negativní vliv na životní prostředí 

a veřejné zdraví. Současně se v průběhu zpracování oznámení nevyskytly takové nedostatky 

ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů 

na životní prostředí a veřejné zdraví. Dostupné informace byly pro účely posouzení vlivů 

záměru na životní prostředí dostatečné. Z procesu posuzování lze konstatovat, že životní 

prostředí v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru. 

S ohledem na povahu záměru, lokalitu a charakter předpokládaných vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví, vyjádření dotčených samosprávných celků a dotčených orgánů a jejich 

vypořádání, rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího 

řízení: 

Středočeský kraj – vyjádření ze dne 08.01.2018 č. j. 004055/2018/KUSK 

 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha – vyjádření ze dne 11.01.2018 

č. j. ČIŽP/41/2018/238 (na krajský úřad doručeno 12.01.2018) 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne 

12.01.2018 č. j. 006041/2018/KUSK 

 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 15.01.2018 

č.j.: MUKV 93250/2017 OŽP (na krajský úřad doručeno 15.01.2018) 

 

K posuzovanému záměru obdržel krajský úřad výše uvedená vyjádření, z toho vyjádření 

Městského úřadu Kralupy nad Vltavou bylo obdržena po uplynutí zákonem stanovené 30 denní 

lhůty pro vyjádření, která uplynula dne 12.01.2018. Ze strany veřejnosti ani dotčené veřejnosti 

nebylo obdrženo žádné vyjádření. 

 

Kopie vyjádření jsou zveřejněna v Informačním systému CENIA na internetových stránkách 

www.cenia.cz/eia pod kódem STC2126. 

 

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:  

Středočeský kraj - souhlasí se záměrem „Terénní úprava pískovny UHY – rozšíření“ a 

nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha - nemá k předloženému 

oznámení záměru připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona 

č. 100/2001 Sb. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 

Z hlediska zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění 

Předmětem oznámení záměru je pokračování v započatých terénních úpravách v bývalé 

pískovně UHY (k. ú. Nelahozeves) na dalších plochách. Plocha rozšíření terénní úpravy se 

předpokládá 94 955 m2 a na tuto plochu bude navezeno 920 000 m3 inertního materiálu 
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(vybrané odpady z kategorie ostatní, stavební výrobky a rekultivační kompost). V současné 

době probíhají terénní úpravy ve schváleném rozsahu celkové plochy úprav 97 447 m2 a 

celkového objemu materiálu 900 000 m3. Zahájení terénních úprav na nových plochách se 

předpokládá po ukončení úprav na plochách stávajících. Zavážení bude pokračovat ve stejném 

provozním režimu. Plocha terénní úpravy bude ve čtyřech fázích, vždy po naplnění části 

kapacity terénní úpravy, rekultivována na trvalý travní porost. 

Posuzovaný záměr bude kvalitu ovzduší nejvíce ovlivňovat emisí tuhých znečišťujících látek. 

Zdrojem emisí bude zejména manipulace s materiálem, jeho ukládání a související 

automobilová doprava. Jelikož je záměr navrhován do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší je 

nutné v maximální míře uplatňovat opatření k eliminaci vzniku prašnosti. K zamezení přílišného 

zvýšení emisí tuhých znečišťujících látek je nutné dodržovat technická opatření vedoucí 

ke snížení prašnosti, tj. skrápění ukládaného materiálu během suchého počasí, udržování 

provozních komunikací, očista používané techniky a čištění kol nákladních automobilů před 

vjezdem na veřejnou komunikaci. 

Z výsledků předložené rozptylové studie vyplývá, že realizace posuzovaného záměru v podstatě 

nezmění imisní situaci v okolí. Zpracovatel rozptylové studie hodnotí vliv záměru jako 

nevýznamný. 

Vypořádání: Upozornění na dodržování zásad k eliminaci vzniku prašnosti. 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský 

úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona České národní rady 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

č. 114/1992 Sb.) k předloženému záměru sděluje, že z hlediska zájmů sledovaných na úseku 

ochrany přírody a krajiny (zejména zvláště chráněná území kategorie přírodní památka a 

přírodní rezervace, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, regionální územní systémy 

ekologické stability) nemá připomínky. Jedná se o o rozšíření a terénní úpravy stávající 

pískovny. Záměr se nachází na pozemcích p.č. 284/1 a 284/4 dle KN v k.ú. Nelahozeves. 

Krajský úřad dále podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. sděluje, že nadále zůstává 

v platnosti naše stanovisko vydané na předmětnou akci dne 14.8.2017 pod č.j. 

094858/2017/KUSK, kterým byl vyloučen významný vliv předloženého záměru na  předmět 

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů 

Záměr bude realizován na pozemcích, které jsou součástí ZPF – před vydáním povolení 

terénních úprav je nutné požádat o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF dle § 9 odst. 8 

zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá 

připomínky. - nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další 

posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Vypořádání: Upozornění na zákonné povinnosti v další fázi přípravy záměru. 
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4. Podklady pro rozhodnutí 

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru z listopadu 2017 „Terénní úprava pískovny 

UHY - rozšíření“ zpracované autorizovanou osobou dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., 

RNDr. Ondřejem Bílkem, GeoVision, s.r.o., Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9, souvisejících 

příloh Rozptylová studie zpracované v říjnu 2017 Mgr. Radomírem Smetanou, EkoMod, 

Gagarinova 779, 460 07 Liberec 7, držitelem osvědčení o autorizaci podle zákona 

č. 86/2002 Sb., a Hluková studie zpracované v říjnu 2017 Mgr. Radomírem Smetanou, 

EkoMod, Gagarinova 779, 460 07 Liberec 7 a dále došlá vyjádření k záměru uvedená v bodě 3. 

 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená 

veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a následujících zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným 

u zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) 

bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje 

patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje. 

 

 

 

 

 oprávněná úřední osoba 

Otisk úředního razítka Mgr. Václav Frydrych 

 odborný referent  

na úseku životního prostředí 

 

 

 

Středočeský kraj a obec Nelahozeves (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad 

žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední 

desce. Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný 

úřad žádá obec Nelahozeves o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu a to 

v co nejkratším možném termínu (informaci můžete zaslat také na adresu e-mail: 

frydrych@kr-s.cz). Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení je zveřejněno na internetových 

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

na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC2126. 

 

 

 

 

Datum vyvěšení:  Datum sejmutí: 

mailto:XY@kr-s.cz
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Rozdělovník k č.j.:   147002/2017/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce) 

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

2. Obec Nelahozeves, Školní čp. 3, 277 51 Nelahozeves 

Dotčené správní úřady: 

3. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště 

v Mělníku, Pražská 391, 276 01 Mělník 

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

5. Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor životního prostředí, Palackého nám. 1, 

278 01 Kralupy nad Vltavou 

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

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Oznamovatel: 

7. FCC Česká republika s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 

Na vědomí: 

8. MŽP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

9. Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor výstavby a územního plánování, Palackého 

nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

10. Ing. Lucie Karnetová, Štětínská 377/10, 181 00 Praha 8 - Bohnice 
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