Informace podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 201/2012 Sb.“), týkající se závazného stanoviska k
umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání, vydaného podle § 11
odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb.
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I (dále jen „MŽP“)
obdrželo dne 28.11.2019 žádost ze dne 21.11.2019, investora ŠKODA AUTO a.s., se sídlem
třída Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav II, IČO 177041 (dále jen „žadatel“), o
vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb. pro účely
územního řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu „Administrativní centrum Škoda u
11. brány“, ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Přílohou této žádosti byla i rozptylová studie, vypracovaná v červnu 2019
autorizovanou osobou, RNDr. Zuzanou Kadlecovou, se sídlem Stříbrná 549, 760 01 Zlín, IČO
46284125. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal
dne 2.9.2019 rozhodnutí č.j. 093820/2019/KUSK o tom, že předmětný záměr nemá významný
vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Dle předložené dokumentace se
navrhuje na místě stávajících 184 parkovacích stání umístění 724 parkovacích stání, z toho 330
v hromadných garážích a dalších 394 na venkovních parkovištích, nárůst počtu parkovacích
stání bude o 540 míst. Po prostudování obdržené žádosti vydalo MŽP dne 16.12.2019 pod č.j.
MZP/2019/500/2626, podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., k umístění stavby
předmětného parkoviště souhlasné závazné stanovisko.

Bližší informace podá oprávněná úřední osoba – Mgr.Vojtěch Juška, tel. č. 267 123 107, email: Vojtech.Juska@mzp.cz.

