
 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5    tel.: 257 280 539    konrady@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz 

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 II“ 

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

 

 

Identifikační údaje 

Název záměru:  „Terénní úprava pískovny UHY rozšíření II“  

 

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 

 

IČO oznamovatele: 45809712 

 

Zpracovatel oznámení: RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9 

 

Kapacita (rozsah) záměru:    

Předmětem záměru je rozšíření terénních úprav a vyrovnání terénní deprese v bývalé pískovně Uhy. 

Terénní úpravy budou provedené závozem inertním materiálem – odpady kategorie ostatní: beton, 

zeminy, kamení, hlušina, stavební výrobky a rekultivační kompost. Po zavezení lokality bude prostor 

rekultivován. 

 

 

 

 

 

Praha: 8.11.2019 Dle rozdělovníku 

Číslo jednací: 124546/2019/KUSK 

Spisová značka: SZ_124546/2019/KUSK 

Vyřizuje: Ing. Martin Konrady / l. 539 

Značka: OŽP/Kon 

 

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
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Celková plocha rozšíření:  109 300 m2 

Celková kapacita terénních úprav: 950 00 m3 (1 947 500 t) 

Roční návoz:    do 500 000 t/rok 

Dopravní obslužnost:   50 nákladních automobilů denně 

 

Umístění záměru: kraj:    Středočeský 

   obec:   Nelahozeves 

   k. ú.:   Nelahozeves 

   pozemek parc. č.: 284/1, 284/35, 284/57 

Záměr se nachází jižně od silnice I/16H mezi obcemi Uhy a Nelahozeves. Záměr přímo sousedí se 

skládkou Uhy. 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:    

Předmětem záměru je rozšíření terénních úprav a vyrovnání terénní deprese bývalé pískovny Uhy. 

Terénní deprese bude vyrovnána navezením inertního materiálu (odpady kategorie ostatní – beton, 

zeminy, kamení, hlušina, stavební výrobky, rekultivační kompost). Předpokládaná plocha rozšíření je 

109 300 m2, na kterou bude navezeno 950 000 m3 inertního materiálu. Vždy po naplnění části kapacity 

bude daná plocha rekultivována. Rekultivace bude formou zatravnění a zalesnění (na ploše 0,9625 ha). 

V zájmové lokalitě probíhají terénní práce v předchozích etapách terénních úprav bývalé pískovny 

Uhy. V těsné blízkosti oznamovaného záměru „Terénní úprava pískovna UHY – rozšíření II“  

se nachází skládka tuhého komunálního odpadu, která byla v několika etapách rozšířena a ukládání 

odpadu zde stále probíhá. Další možností kumulace je se záměrem „Rekonstrukce Nelahozevských 

tunelů“ (záměr je evidován v Informačním systému CENIA na internetových stránkách 

www.cenia.cz/eia pod kódem OV1187), jehož předmětem je modernizace traťového úseku včetně 

rekonstrukce tunelů a je navržen jeden nový tunel. Dalším záměrem v zájmovém území  

je „Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy“ (evidováno v Informačním systému CENIA  

na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC1938). 

V souvislosti s oznamovaným záměrem je možné uvažovat kumulace vlivů především na ovzduší  

a hlukové zátěže. 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:    

Na lokalitě bývalé pískovny Uhy již terénní úpravy probíhají v Etapě I a Etapě II, kde již na části 

plochy byla provedena rekultivace. Předmětem oznamovaného záměru „Terénní úprava pískovna Uhy 

– rozšíření II“ je pokračování terénních úprav na nových plochách za účelem vyrovnání terénní 

deprese. Na lokalitu, o předpokládané ploše 109 300 m2, bude navezeno 950 000 m3 (1 947 500 t) 

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

rekultivační kompost). Před započetím terénních úprav bude z lokality provedena skrývka ornice, 

která bude dočasně uložena na nezhutněné deponii v rámci bývalé pískovny. Terénní úprava bude 

rekultivována postupně, vždy po části zaplnění kapacity lokality. Rekultivace bude provedena formou 

zatravnění a zalesnění (na ploše 0,9625 ha).  

 

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 19.9.2019 oznámení záměru „Terénní úprava pískovny 

UHY – rozšíření II“ v k.ú. Nelahozeves, které předložil oznamovatel FCC Česká republika s.r.o., 

Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8. 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 září  2019. Oznámení záměru spolu s informací o zahájení zjišťovacího řízení bylo Krajským 

úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno k vyjádření příslušným orgánům státní 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
http://www.cenia.cz/eia%20pod%20kódem%20STC1938


strana 3 / 8 

správy, samosprávným celkům a dalším subjektům. Informace o projednání záměru byla dne  

19. 9. 2019 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 STC2249.  

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 rozšíření terénních úprav a vyrovnání terénní deprese bývalé pískovny Uhy. 

Terénní deprese bude vyrovnána navezením inertního materiálu (odpady kategorie ostatní – beton, 

zeminy, kamení, hlušina, stavební výrobky, rekultivační kompost). Předpokládaná plocha rozšíření  

je 109 300 m2, na kterou bude navezeno 950 000 m3 inertního materiálu. Vždy po naplnění části 

kapacity bude daná plocha rekultivována. Rekultivace bude formou zatravnění a zalesnění (na ploše 

0,9625 ha). Pro navážení inertního materiálů bude využita stávající infrastruktura. Vjezd do prostoru 

pískovny je společný s vjezdem do prostoru skládky Uhy a je řešen cca 1 km dlouhou účelovou 

komunikací, odbočující ze silnice I/16H, asi půl kilometru východně od hranice obce Uhy. Odpady 

určené k terénní úpravě budou do pískovny dopravovány nákladními automobily. Proti stávajícímu 

stavu se předpokládá nárůst o 10 NA za den (celkem 50 NA/den). Veškerá doprava se kumuluje  

na komunikaci I/16H, která je jedinou přístupovou komunikací do pískovny. Předpokládá se,  

že i v budoucnu bude rozdělení dopravy stejné jako doposud, tj. 30 % od obce Uhy a 70 % z opačného 

směru. Předpokládaný termín zahájení terénních úprav je 2. polovina roku 2021,  

přičemž se předpokládá, že doba ukládání vychází na cca 4 roky, tj. přibližně do roku 2025.  

Areál pískovny Uhy je situován jižně od silnice I/16H mezi obcemi Uhy a Nelahozeves  

v k. ú. Nelahozeves. Záměr přímo sousedí se skládkou tuhého komunálního odpadu. Nejbližší 

souvislou obytnou zástavbou je obec Uhy (ležící cca 1,4 km severozápadně od pískovny),  

obec Hleďsebe (ve vzdálenosti ca 750 m východně a o cca 50-60 m níže v údolí řeky Vltavy) a obec 

Nelahozeves, která se nachází cca 1,8 km jižně od pískovny.  

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

Zdrojem emisí bude ukládání materiálu, pohyb nákladních automobilů, provoz mechanizace 

(buldozeru) a samotný povrch pískovny. V zájmovém území je poměrně vysoké znečištění ovzduší, 

jedná se zejména o látky PM10 a benzo(a)pyren. Koncentrace těchto látek (roční koncentrace  

u benzo(a)pyrenu a denní koncentrace u PM10) se pohybují kolem imisních limitů nebo je i dokonce 

přesahují. Pro zjištění vlivu záměru na kvalitu ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která záměr 

hodnotí jako nový. Realizace posuzovaného záměru v podstatě nezmění imisní situaci v území,  

neboť v části pískovny již terénní úprava probíhá v rozsahu zhruba stejném, v jakém bude prováděna 

v navazující části pískovny. Dojde pouze k nepatrnému navýšení provozu nákladní automobilů 

o 10 NA za den. Nejvyšší příspěvek byl zjištěn u denní koncentrace PM10, který se pohybuje  

do 3,2 % denního limitu. 

Uvedená doprava i terénní práce budou ovlivňovat i hlukovou situaci v okolí záměru. Pro záměr byla 

zpracována hluková studie, která záměr hodnotí jako nový. Ke změnám však téměř nedojde,  

neboť v pískovně již tyto činnosti probíhají. Hluk z provozu areálu a dopravy bude v nejbližších 

chráněných venkovních prostorech blízkých obcí výrazně pod limitní hodnotou 50 dB. 

Záměr předpokládá dočasné odnětí pozemků k plnění funkce lesa o výměře 0,9625 ha. Zábor pozemků 

zemědělského půdního fondu bude proveden na ploše 104 600 m2, přičemž s jedná o IV. t.řídu 

ochrany. Vliv záměru na povrchové a podzemní vody se nepředpokládá. 

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 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 
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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 21. 9. 2019 č. j. 141748/2019/KUSK 

 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha – vyjádření ze dne 10. 10. 2019  

č. j. ČIŽP/41/2019/12107  

 

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

25. 10. 2019 č. j. 141114/2019/KUSK 

 

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

24. 10. 2019 č. j. MUKV 73502/2019 OŽP 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mělníku – 

vyjádření ze dne 25. 10. 2019 č. j. KHSSC 49791/2019 

 

K posuzovanému záměru obdržel krajský úřad výše uvedená vyjádření. Ze strany veřejnosti ani 

dotčené veřejnosti nebylo obdrženo žádné vyjádření. 

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:  

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

další šetření podle 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. 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mělníku – 

nemá k předloženému záměru připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona  

č. 100/2001 Sb. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor životního prostředí 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění  

pozdějších předpisů 

Záměrem nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry. Musí být zajištěna ochrana podzemních  

a povrchových vod před znečištěním. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona  

o odpadech) 

K předloženému oznámení záměru „Terénní úpravy pískovny UHY rozšíření II“ nemáme z hlediska 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném a účinném znění, 

připomínky. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 
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Z hlediska zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů,  

(dále jen zákon): 

Vzhledem k tomu, že má být zničena lesní rekultivace na ploše 9 625 m2, jsme toho názoru, že pouze 

orientační biologický průzkum v této lokalitě nestačí a je zde třeba provedení plného biologického 

průzkumu. Ještě vhodnější by bylo tuto plochu zachovat.  

Vypořádání: Jedná se o zákonné povinnosti a připomínky – bude řešeno v navazujících řešení. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů  
Pozemek p.č. 284/57 v k.ú. Nelahozeves by musel být odňat z pozemku určeného k plnění funkce lesa, 

s čímž nesouhlasíme. V této oblasti je minimální lesnatost a každý další úbytek je citelný. 

Vypořádání: Bude řešeno v navazujícím řízení. 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  
Jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj, dotčeným orgánem pro vydání závazného stanoviska  

je Krajský úřad Středočeského kraje.  

Předložený záměr se nachází v lokalitě, která z dlouhodobého hlediska patří k oblastem se zhoršenou 

kvalitou ovzduší a je v rámci „Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy CZ02“ 

zařazena mezi lokality, kde jsou dlouhodobě překračovány emisní limity PM10 a B(a)P. Je proto 

nezbytné stanovit podmínky provozu tak, aby nedocházelo k dalšímu nepřiměřenému zatížení lokality. 

K předloženému záměru „Terénní úpravy pískovny UHY rozšíření II“ máme následující připomínky.  

-Aktualizovaný provozní řád bude obsahovat výčet technických a provozních opatření k omezení TZL 

a resuspenze prachu.  

-Odkryté suché a sypké plochy a deponie je nutné dostatečně skrápět (zvlhčovat), a to zejména při 

větrném počasí (např. překračuje-li rychlost větru 5 m/s).  

-Je nutné instalovat čistící systém nebo zavést postupy čištění při výjezdu z areálu v prostoru napojení 

na veřejné komunikace tak, aby se zamezilo znečištění komunikace nákladními vozidly.  

-Z důvodu minimalizace imisního přitížení z generované nákladní dopravy je nezbytná instalace 

krycích plachet na zavážený materiál, prioritně při průjezdu zastavěným územím dotčených obcí 

s okolní obytnou zástavbou.  

- Je nutné provádět pravidelnou kontrolu technického stavu strojní techniky a podmínek v lokalitě 

záměru.  

- Je vyžadováno používat nákladní vozidla splňující alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze 

prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 

2005. V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 

před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 

zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným 

členským státem EU.  

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující 

alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být 

prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.  

- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, 

nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným 

technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této 

činnosti jiným členským státem EU.  

Vypořádání: Jedná se o zákonné povinnosti a přípomínky – bude řešeno v navazujících řízeních. 
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Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění 

Žadatel: Geo Vision, s.r.o. 

Umístění: k. ú. Nelahozeves, bývalá pískovna poblíž obce Uhy 

Předmětem záměru „Terénní úprava pískovny UHY – rozšíření II“ je rozšíření stávajících terénních 

úprav a vyrovnání terénní deprese bývalé pískovny Uhy. 

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný orgán ochrany přírody  

a krajiny dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v účinném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), sděluje, že stanovisko ze dne 

13. 8. 2019 č.j. 107554/2019/KUSK, jímž byl vyloučen vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) nebo ptačích oblastí (dále jen „PO“) 

stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti Krajského úřadu, zůstává 

nadále v platnosti. 

V blízkosti záměru bylo pozorováno několik jedinců zvláště chráněných druhů ptáků: pěnice vlašská 

(Sylvia nisoria), kavka obecná Coloeus monedula), ťuhýk obecný (Lanius collurio), luňák červený 

(Milvus milvus), krutihlav obecný (Jynx torquilla). Z hlediska zvláště chráněných druhů, Krajský úřad 

upozorňuje, že v případě jejich zjištění na daném území, je třeba respektovat základní ochranné 

podmínky těchto druhů definované v ust. § 50 resp. § 49 zákona č. 114/1992 Sb. 

Krajský úřad dále, jako orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., 

sděluje, že nemá k dalším zájmům hájeným Krajským úřadem žádné připomínky. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. Upozornění na zákonné povinnosti 

v případě výskytu zvláštně chráněných druhů. 

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 na 109 300 m2 

a na tuto plochu bude navezeno 950 000 m3 inertního materiálu. 

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

emisí bude zejména manipulace s materiálem, jeho ukládání a související doprava. Jelikož je záměr 

navrhován do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší je nutné v maximální míře uplatňovat opatření 

k eliminaci vzniku prašnosti. K minimalizaci 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, v části pískovny již probíhá terénní úprava v rozsahu zhruba stejném, 

v jakém bude prováděna v navazujícím prostoru pískovny. Zpracovatel rozptylové studie hodnotí 

celkový vliv záměru jako nevýznamný. 

Vypořádání: Upozornění na dodržování zásad k eliminaci vzniku prašnosti. 

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

předpisů 

Stavba bude realizována mimo jiné na pozemcích, které jsou součástí ZPF – před vydáním územního 

rozhodnutí je nutné požádat o souhlas k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb.,  
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o ochraně ZPF, v znění pozdějších předpisů. S ohledem na odnímanou výměru je příslušným orgánem 

ochrany ZPF k vydání tohoto souhlasu a k vyjádření podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí je Ministerstvo životního prostředí. 

Vypořádání: Upozornění na zákonné povinnosti v další fázi přípravy záměru. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů 

Záměr předpokládá dočasné odnětí PUPFL o výměře 0,9625 ha na PUPFL parc. č. 284/57  

k. ú. Nelahozeves. S ohledem na skutečnost, že se jedná o předpokládaný zábor do výměry 1 ha,  

je dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona o lesích k vyjádření kompetentní Městský úřad Kralupy 

nad Vltavou, Odbor životního prostředí. 

Vypořádání: Upozornění na zákonné povinnosti v další fázi přípravy záměru. 

 

4. Podklady pro rozhodnutí 

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru ze září 2019 „Terénní úprava pískovny UHY – 

rozšíření II“ zpracované autorizovanou osobou dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., RNDr. Ondřejem 

Bílkem, GeoVision, s.r.o., Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9, související přílohy – Rozptylová studie 

zpracovaná v červenci 20019 Mgr. Radomírem Smetanou, EkoMod, Gagarinova 779, 460 07 Liberec 

6, držitelem osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., a Hluková studie zpracovaná 

v červenci 2019 Mgr. Radomírem Smetanou, EkoMod, Gagarinova 779, 460 07 Liberec 6 a dále došlá 

vyjádření uvedená v bodě 2. 

 

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 

Ing. Martin Konrady 

odborný referent na úseku životního prostředí 

 

 

 

Otisk úředního razítka vz. Ing. Hana Švingrová 

 Vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní 

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 ve smyslu  

§ 16 odst. 2 žádá obec Nelahozeves o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu  

a to v co nejkratším možném termínu. 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 STC2249. 

 

Datum vyvěšení:  Datum sejmutí: 

http://www.kr-stredocesky.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Rozdělovník k č. j.: 124546/2019/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 orgány: 

3. KHS Stč. Kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mělníku, Pražská 391, 276 01 

Mělník 

4. MěÚKralupy nad Vltavou, OŽP, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

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

Na vědomí: 

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

nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

9. Zpracovatel oznámení RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o, Chodovická 472/2, 193 00 

Praha 9 
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