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Spisová značka: SZ 166829/2020/KUSK ÚSŘ/Čer  

Č. j.: 076415/2021/KUSK 

Vyřizuje: Ing. arch. Bačuvčík / 257 280 967 

 

 
 

INFORMACE 

podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha, který zastupuje 

INKOS OSTRAVA, a.s., IČO 48394637, Havlíčkovo nábřeží 696/22, 702 00 Ostrava (dále jen "žadatel") podal 

dne 30. 11. 2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dopravní infrastruktury uvedené  

v § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, záměr žadatelem nazvaný: 

"II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, III. etapa" 

navržený na pozemcích v katastrálních územích Chvatěruby, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Zlončice, 

obsahující návrh na umístění staveb silnic II. třídy a staveb s nimi souvisejících, spočívající ve vybudování 

přeložky silnice II/240 a II/101 mezi obchvatem Kralup nad Vltavou a mimoúrovňovou křižovatkou D8 MÚK 

Úžice. Součástí stavby jsou následující umísťované stavební objekty:  

• Objekty pozemních komunikací: SO 101 Silnice II/101, SO 102 Silnice II/608, SO 103 Silnice III/2429, 

SO 104 Přeložka silnice III/00811, SO 105 úprava silnice III/0081, SO 110 MÚK Chvatěruby, SO 120 MK 

V Zahrádkách, SO 151 Polní cesta v km 5,9, SO 152 Polní cesta v km 6,6, SO 153 Polní cesta v km 5,1, 

SO 171 Provizorní komunikace v km 4,8, SO 172 Provizorní komunikace v km 5,1, SO 173 Provizorní 

komunikace v km 5,7, SO 174 Provizorní komunikace v km 7,0, SO 175 Provizorní komunikace v km 7,4 

• Mostní objekty a zdi: SO 201 Most přes sil. III/00811, vlečku a železniční trať v km 4,886, SO 202 Most 

přes přeložku III/00811 v km 5,299, SO 204 Most přes vlečku v km 6,556, SO 205 Most přes Černávku 

a OK na II/608 v km 6,986, SO 206 Most přes Černávku – sil. II/101 v km 6,986 – větev 1, SO 207 Most 

přes Černávku – sil. II/101 v km 6,986 – větev 2, SO 251 Opěrná zeď v km 6,436-6,532 vlevo, SO 252 

Opěrná zeď v km 6,572-6,700 vlevo, SO 253 Opěrná zeď v km 7,097-7,355 vlevo,  SO 254 Opěrná zeď v km 

7,097-7,355 vpravo, SO 255 Opěrná zeď na silnici III/0081 – větev 1 v km 0,24-0,36 vpravo, SO 255 Opěrná 

zeď na silnici III/0081 – větev 2 v km 0,34-0,39 vpravo 
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• Vodohospodářské objekty: SO 301 Kanalizace II/101 v km 4,536-4,976, SO 302 Kanalizace II/101 v km 

4,976-6,566, SO 303 Kanalizace II/101 v km 6,616-6,706, SO 304 Kanalizace II/101 v km 7,096-7,376, 

SO 321 Úprava vodního toku Černávka, SO 341 Přeložka vodovodu PE d.315 v km 4,816, SO 342 Přeložka 

vodovodu PE d.90 v km 6,500, SO 343 Přeložka vodovodu PE d.225 v km 7,013, SO 344 Ochrana vodovodu 

ŽB DN 800 v km 7,024, SO 345 Ochrana vodovodu OC DN 800 a PE d.225 v km 7,286, SO 350 Úprava 

závlahového potrubí v km 0,870, 1,980, 2,200 a 2,660, SO 360 DUN č.1 v km 5,036, SO 366 Poldr v km 

5,036, SO 380 Úpravy meliorací 

• Elektro a sdělovací objekty: SO 410 Přeložka vrchního vedení ČEZ v km 4,80, SO 411 Přeložka vrchního 

vedení ČEZ v km 5,17, SO 412 Přeložka vrchního vedení ČEZ v km 6,94, SO 430 Přeložka osvětlení vlečky 

SYNTHOS v km 4,89, SO 431 Přeložka veřejného osvětlení SŽ v km 4,94, SO 432 Přeložka NN kabelu SVAS 

v km 7,02, SO 433 Přeložka NN kabelu SVAS v km 7,29, SO 450 Přeložka optického kabelu CETIN v km 

4,80, SO 451 Přeložka sděl. Kabelu CETIN v km 5,14 – okružní křižovatka, SO 452 Přeložka optického 

kabelu UPC v km 5,99, SO 453 Přeložka optického a NN kabelu CETIN v km 7,02-7,29, SO 483 Přeložka 

trakčního vedení SŽ v km 4,94 (NN-podzem), SO 494 Telematické dopravní systémy - optotrubky 

• Objekty trubních vedení: SO 502 Ochrana produktovodu MERO v km 5,978, SO 506 Ochrana 

produktovodu Čepro v km 5,967 

 Jelikož se jedná o záměr posuzovaný podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí), je předmětné územní řízení podle ustanovení § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí navazujícím řízení, proto krajský úřad níže uvádí informace podle ustanovení § 9b zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí: 

• Kopie žádosti o územního rozhodnutí je přílohou této informace. 

• Jedná se záměr posuzovaný podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

• Do příslušné dokumentace pro navazující řízení lze nahlédnout Krajském úřadě Středočeského kraje, odboru 

územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (v pondělí a středa v úředních 

hodinách, v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě - Ing. arch. Filip Bačuvčík, tel.: 257 280 967).  

• Předmětem rozhodnutí, které má být vydáno, je vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby dopravní 

infrastruktury - staveb silnice II. třídy a staveb s nimi souvisejících, navržených v rámci výše uvedeného 

záměru nazvaného "II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, III. etapa". 

• Povaha rozhodnutí je konstitutivní, neboť zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní práva a/nebo ukládá 

hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly. 

• S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí, se lze seznámit na Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí, oddělení 

posuzování vlivů na životní prostředí. V elektronické podobě jsou zveřejněny na následujícím odkazu: 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 a to včetně závazného stanoviska k posouzení vlivů 

provedení záměru na životní prostředí vydaného Magistrátem hlavního města Prahy pod č. j. MHMP 

2498581/2019, spis. zn. S-MHMP 596798/2018 OCP ze dne 12. 12. 2019. 
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• Informace o dotčených orgánech – jmenný seznam, vč. uvedení kontaktních adres:  

Obecní úřad Chvatěruby 

 sídlo: Chvatěruby č.p. 230, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 

Obecní úřad Zlončice  

 sídlo: Zlončice č.p. 40, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 

Obecní úřad Kozomín  

 sídlo: Kozomín č.e. 28, 277 45  Úžice u Kralup n. Vltavou 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Mělník 

 sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník  

 sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze  

 sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00  Praha 2-Nové Město 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  

 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy 

 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 

Úřad pro civilní letectví 

 sídlo: Ruzyně, 161 00  Praha 614 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí 

 sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování 

 sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 

Městský úřad Neratovice, odbor správních činností a dopravy 

 sídlo: Kojetická č.p. 1028, 277 11  Neratovice 

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru  

 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I 

 sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00  Praha 10-Vršovice 

Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha 

 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00  Praha 1 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 

 sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00  Praha 10-Vršovice 
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Veřejnost uvedená v § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může v navazujícím 

řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění této 

informace na úřední desce, jinak k nim nebude přihlédnuto.  

Účastníkem navazujícího řízení se stává též dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona  

o posuzování vlivů na životní prostředí, a to pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, 

který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění této veřejné vyhlášky. V podání písemného 

oznámení doloží splnění podmínek dle § 3 písm. i) bod 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená  

v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že nebyla účastníkem 

řízení v prvním stupni. 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Filip Bačuvčík 

odborný referent 

 
 
Příloha: 

- kopie žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení 
 

 

Informace podle § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se doručuje podle § 25 správního 

řádu veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena nejméně po 30 dnů na úřední desce Krajského úřadu 

Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov. 

 

 

Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 

Razítko, podpis:  

 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od      do  
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