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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.. 10012001 sb.' ve znění pozdějších

předpisů _ zabájení zjišťovacího řízení zátměra,,Dodatečné povolení stavby kanceláří a
parkoviště aut, Zápy,( k.ú. Zápy , zaÍazeného do kategorie II.

Krajský úřad Sfredočeského kraje (ako příslušný úřad) Vám zasílá kopii oznámení podle

přílohy č.3 kzákonu ě,1001200| Sb'' o posuzování vlivů na životni prostředí a o změně

někter1ých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve zněni

pozdějších předpisů (dále jen zékon), záměru ool)odatečné povolení stavby kanceláří a
parkoviště aut, Zápyo, k.ú. Záryy podle $ 6 odst. 6 zákona a sděluje Yám, že tento záměr

bude podroben ziištbvacímu řízení podle $ 7 zákona' 
)

oznamovatelem je spoleěnost I. Budovatelská s.r'o., Živanická26,19O I7 Praha9 -Vinoř.

Zpracovatelkou oznámení je Mgr. Dana Klepalová, Růžičkova32'25O 73 Radonice.

Na pozemku p.p.č:. 526lI byly v minulosti postaveny 3 objekty z kontejnerových buněk.

Největší objekt o rozměrech 2|8 m2 slouží jako kanceláře zaměstnanců firmy internetové

aukce aut Car Aukce spol. s r.o.' další 2 objekty z kontejnerových buněk (celkem 52 m2)
slouží jako sklad hasiěs\ých přístrojů a příruční sklad k parkovišti vystavených vozidel. V
kancelářích největšího objektu se vyřizují internetové aukce nabizených automobilů, činnost

účetních a vedoucího firmy (kapacita do 20 zaměstnanců)' V objektu jsou 4 kanceláře, vstupní

hala s recepcí, denní místnost s kuchyňkou a sociální záaemí. objekt má vlastní přípojky

kana|izace, vody, a elektřiny. Zpevněná odstavná plocha pro lystavená autaje 580 stání,
celková plocha areálu |4 560 m2,

Středočeský kraj, Městys Zápy aLázné Toušeň (ako dotčené iizemni samosprávné celky)
žádáme ve smyslu $ 1ó odst. 3 cit. zákona o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a
kde je moŽné do oznámení nahtížet lyvěšením na úřední desce a zveřejněním informace

nejméně ještě jedním v dotčeném tnemí obvyklým způsobem (např' místní tisk a rozhlas).

Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.

Zároveň žádáme Středočeslcý kraj, Městys Zápy aLázně Toušeň o písemné vyrozumění

o datu vyvěšení této informace zdejšímu úřadu (|ze zas|attaké e-mail ěi fax).
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Dáile žádáme Středočeslcý kraj, Městys Zápy a Lázně Toušeň (ako dotčené územní
samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu $ 6 odst. 6 cit. zákona o zaslání
lyjádření k oznámení podle příIohy č,. 4 k citovanému zákonu., zdejšímu úřadu,
nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.

Ve vyjádřeni uvítáme Yáš názor, zda je nutné zátměr posoudit dle cit. zákona, Y připadě, že
považujete za nutné další posouzení zéměru, žádáme, aby vyjádření obsahovalo důvody, pro
které je požadováno zpracováni dokumentace EIA a souěasně i doporuěení, na které oblasti
vlivů záměru na životní prostředí má bý v dokumentaci kladen zvyšený dtraz. S odvoláním
na znění $ 6 odst. 7 zákona každý může zaslat své vyjádření k oznámení zdejšímu úřadu
do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Kvyjádřením zas|anýmpo lhůtě
nemusí bý přihlédnuto.

Do textové čósti oznámení lze také nahlédnout v inÍormačním systému EIA na internetových
stránkóch agentury CENIA httn://www.ceniucďeia. kód ztÍměru |TCI54I. Datum vyvěšení
informace o oznámení na úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn na internetových
s tránkóch Středoč eského lcraj e www. kr-stredoces lw. cz,'
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Ing. Josef Keřka,'Ph.D.
vedoucí odboru životního

a zemědělstv

v.z.Ing.
vedoucí oddělen ání vlivu na

I

RozděIovník k čj. 071202/20I2/KU1K oŽptta:

Dotčené územní samosnrávné celkv:
1l Středoěes\ý |<raj, zde
2/ Městys Zápy, Zápy 7|,250 0| Zápy
3l Městys Lázně Toušeň, Hlavní 56,250 89 Praha-qýchod,,LázněToušeň
Dotčené snrávní úřadv:
4l KHS Středočeského kraje, Dithichova 32g/I7,128 01 Praha2
5l Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav' odbor životního prostředí, nám.

Republiky 3, 110 01 praha 1
6/ CIZP OIPraha, Wolkerova 11140,160 00 praha 6
7l Povodí Labe,YitaNejedlého 95Il8,500 03 Hradec Králové -Slezské Předměstí
8l Krajslcý úřad Středočeského |<raje, oŽP zde
Oznamovatel:
9l I. Budovatelská s'r.o', Živanická26,I90 17 Praha9 -Vinoř
Na vědomí :
|0/ M7,P, EIA a IPPC, Vršovická 65. 100 l0 Praha 10
11/ l.lŽP, oVSS I, Podska|skáIg, |;800 Praha 2
12l Městský úřad Brandýs nad Labem _ Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu,

Masarykovo nátm' |,250 0l Brandýs nad Labem _ Stará Boleslav
|3l Mgr. Dana Klepalová, RůŽičkova32.250 73 Radonice
( I - B obdrží v příIoze ozndmení )


