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 kapacitní pozemní komunikace, 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 8.6.2020 žádost č.j. 1752/20/Rak ze dne 8.6.2020, investora Středočeský kraj, se
sídlem Zborovská 81/110, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO 70891095, vystupujícího
prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace,
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO 66001, zastoupeného na základě plné moci ze
dne 8.6.2020 společností INKOS-OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701
52 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 48394637 (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 „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa“,
ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohou této žádosti byla Dokumentace pro územní rozhodnutí, vypracovaná v prosinci 2019
společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha1,
IČO 48588733. Přílohou této dokumentace byla i rozptylová studie, vypracovaná v březnu
2020 společností ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., se sídlem Roztylská 1860/1,
148 00 Praha 4, IČO 27181278. Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí,
oddělení posuzování vlivu na životní prostředí, vydal dne 12.12.2019 souhlasné závazné
stanovisko č.j. MHMP 2498581/2019 k předmětnému záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Dle
předložené dokumentace se navrhuje umístění pozemní komunikace II. třídy v úseku „Obchvat
Kralup nad Vltavou (Chvatěruby) – D8“.

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

