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ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
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
„Výrobní a skladový areál ARCHAN PARK Zápy“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje
Název záměru: Výrobní a skladový areál ARCHAN PARK Zápy
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: kategorie II bodu 4.2 „Povrchová úprava kovů
a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav.“
a bodu 10.6 „Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou
nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů
s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů
a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy.“
Oznamovatel: ARCHAN s. r. o., Živanická 26, Vinoř, 190 17 Praha 9
IČ oznamovatele: 26150051
Zpracovatel oznámení: JP EPROJ s. r. o., Ing. Jarmila Paciorková, U Statku 301/1, 736 01
Havířov, držitel autorizace dle § 19 cit. zákona

Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257 280 685

fax: 257 280 203

kucerovas@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Kapacita (rozsah) záměru: V záměru je navrženo celkem pět objektů, z nichž dva budou
sloužit k výrobě (svaření, pájení a obrábění), zbylé tři objekty budou využívány jako prodejní
a skladovací. Celková zastavěná plocha potřebná pro provoz záměru činní 23 565,97 m2.
Celková plocha stavebního pozemku je 47 596 m2. Projektová spotřeba práškové barvy
(objekty H4 a H5) je 10 t/rok, roční celková plocha cca 120 000 m2.
Umístění záměru:

kraj:
obec:
k.ú.:

Středočeský
Zápy
Zápy

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem předkládaného záměru je stavba výrobního a skladového areálu. Navržený areál
se skládá z pěti objektů. Tři objekty budou užívány jako prodejní a skladovací objekty, dva
objekty budou použity pro výrobu. Areál je umístěn v městysu Zápy u města Brandýs
nad Labem, u komunikace ulice Královická. Lokalita je průmyslovou zónou, bývalá Prefa,
u silnice II/245 do Brandýsa nad Labem. Kumulace s jinými záměry se s ohledem
na charakter záměru nepřepokládají.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Navrženo je pět stavebních objektů, označených jako H1 (prodejní sklad), H2 (prodejní
sklad), H3 (prodejní sklad), H4 (výroba) a H5 (výroba). Pozemek pro stavbu navrženého
areálu je součástí stávajícího areálu firmy ARCHAN a zároveň i území určeného
pro průmyslovou výrobu a sklady – celková výměra pozemku pro stavbu je 47 596 m2.
Řešený pozemek je součástí zastavěného území obce. Jedná se o stavbu trvalou. Jednotlivé
stavební objekty (H1, H2, H3, H4, H5) je možné řešit samostatně, vždy včetně souvisejícího
řešení – vjezd, komunikace, přípojky inženýrských sítí, atd. Objekty H1, H2 a H3 budou
zahrnovat každý jednu prodejní – skladovací jednotku, objekty H4 a H5 budou zahrnovat
každý jednu výrobní – skladovací jednotku.
Objekty H1, H2 a H3 budou využívány jako prodejní sklady. Objekty H4 a H5 budou
využívány pro výrobu.
U objektů H4 a H5 se předpokládá provoz se svařováním a broušením. Odsávání bude
realizováno pomocí filtračního a odsávacího zařízení s lapačem tuhých částic a filtrem pro
plynné částice s návratem vzduchu do prostoru dílny pomocí bezprůvanového výdechu.
Prostor haly bude větrán s předpokládaným objemem 25 000 m3/h. Prášková lakovna
obsahuje předúpravu povrchu, nanášení prášku a vypalovací pec. Předúprava povrchu probíhá
roztokem odmašťovacího přípravku (bez obsahu těkavých organických látek) s ohřevem
zemním plynem. Následuje sušení ohřátým vzduchem za pomocí hořáku na zemní plyn.
Nanášení práškové barvy bude prováděno v kabině s filtrací přestřiků prášku s návratem
vyčištěného vzduchu do prostoru haly. Vypalovací pec má odtah spalin a odsávaného vzduchu
přes komín nad střechu haly. Součástí vypalovací pece je cirkulace vzduchu s menším
množstvím odsávaného vzduchu nad střechu haly.

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 obdržel dne 21. 8. 2017 oznámení záměru „Výrobní a skladový areál ARCHAN
PARK Zápy“, které bylo předloženo společností ARCHAN s. r. o, Živanická 26, Vinoř,
190 17 Praha 9.
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Oznámení bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno
k vyjádření příslušným orgánům státní správy, samosprávným celkům a dalším subjektům.
Informace o projednávání záměru včetně textové části oznámení byla vyvěšena na úřední
desce Středočeského kraje dne 30. 8. 2017, v Informačním systému EIA na stránkách CENIA
http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC2104 a na stránkách Středočeského kraje www.krstredocesky.cz.
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem
k zajištění zjišťovacího řízení je Krajský úřad Středočeského kraje.
Předmětem předkládaného záměru je stavba výrobního a skladového areálu. Navržený areál
se skládá z pěti objektů. Tři objekty budou užívány jako skladovací objekty, dva objekty
budou použity pro výrobu. Areál je umístěn v městysu Zápy u města Brandýs nad Labem,
u komunikace ulice Královická ve Středočeském kraji. Záměr je umístěn v zastavěném území
obce. V bezprostředním okolí záměru se nenacházejí obytné budovy, na které by mohl mít
záměr negativní vliv. Okolí zájmového území není územím s vysokou hustotou obyvatel.
Celková zastavěná plocha skladovacích a výrobních objektů je 23 565,98 m2. Realizací
uvažovaného záměru nedojde k záborům zemědělského půdního fondu, ani pozemků
určených k plnění funkcí lesa.
Nepředpokládá se kumulace vlivů záměru s vlivy jiných stávajících nebo uvažovaných
známých záměrů.
Veškeré odpady vzniklé během výstavby budou předány oprávněné osobě k dalšímu
nakládání. Odpady vzniklé při provozu záměru budou shromažďovány v odpovídajících
shromažďovacích prostředcích. Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno
oprávněnou osobou (odbornou firmou). Výrobní objekt bude využíván pro drobnou výrobu
a služby, která nijak výrazně nezatěžuje okolní prostředí zplodinami z výroby a neprodukuje
nebezpečné odpady, nevytváří nepřiměřenou hlukovou zátěž, ev. světelný smog.
Pro záměr byla vypracována hluková studie. Z jejího závěru vyplývá, že daný záměr bude mít
velmi malý vliv na okolní prostředí. U prodejních objektů se v rámci expedice a zásobování
předpokládá pohyb cca čtyř nákladních automobilů za den. U výrobních objektů se v rámci
zásobování a expedice předpokládá pohyb maximálně čtyř nákladních aut denně.
Prodejní objekty budou využívány pro velkoobchodní i maloobchodní prodej – prodejní
sklady, který nijak výrazně nezatěžuje okolní prostředí zplodinami z dopravy
a neprodukuje nebezpečné odpady, nevytváří nepřiměřenou hlukovou zátěž, ev. světelný
smog.
Pro záměr byla vypracována rozptylová studie, z jejíchž závěrů vyplývá, že daný záměr bude
mít velmi malý vliv na stávající imisní situaci v lokalitě městyse Zápy.
Možnost vzniku havárií může souviset s úniky látek, selháním lidského faktoru
nebo požárním nebezpečím. Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních
a mechanizačních prostředků. Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě zabezpečit
využitím sorpčních prostředků, případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené
lokality. Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko
vyplývající z používání látek nebo technologií. Možnost vzniku havárie s negativním
dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel vycházející
z dopravy používané v rámci stavebních prací lze technickými opatřeními omezit
na minimum.
Záměr je umístěn v zastavěném území obce. V bezprostředním okolí záměru se nenachází
obytné budovy, na které by mohl mít záměr negativní vliv. Okolí zájmového území není
územím s vysokou hustotou obyvatel.
Zájmové území pro stavbu je situováno mimo prvky územních systémů ekologické stability.
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Nejblíže situovaný tah územních systémů ekologické stability je nadregionální biokoridor
podél Labe. Územní plán obce jej zařazuje jako nefunkční, s STG 2BC4, tvořený tokem Labe
s přilehlým břehem s cílovým společenstvem tvořeným liniovou vysokou zelení.
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny. Nejblíže situovaná je přírodní památka Černý Orel v severovýchodním
směru ve vzdálenosti cca 2 km.
Zájmové území není součástí přírodního parku. Nejbližším přírodním parkem jsou Klánovice
– Čihadla, ve vzdálenosti cca 8,5 km v jižním směru.
Předmětné území není situováno ani neleží v blízkosti lokality, která by byla zařazena
do programu Natura 2000.
V zájmovém území se nenachází registrovaný významný krajinný prvek, ani prvek
vymezený zák. č. 114/1992 Sb. Nejbližším VKP je vodoteč Labe, niva vodoteče.
Zájmové území leží mimo území historického, kulturního, nebo archeologického
významu. V zájmovém území není evidována žádná stará ekologická zátěž.
Záměrem se nepředpokládá vliv provozu záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.
Na základě dosud známých podkladů byla pro realizaci záměru zpracována hluková studie
zahrnující stavební práce a provoz výrobního a obchodního centra, včetně související dopravy.
Z jejích závěrů vyplývá, že provoz záměru nebude mít z hlediska hluku vliv na okolní
prostředí. Lze konstatovat, že negativní vlivy záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví jsou
malé, nemohou negativně ovlivnit zdravotní stav obyvatelstva v okolí záměru a jsou
převáženy o významný pozitivní vliv v oblasti sociálně ekonomických vlivů. Všechny vlivy
záměru v této oblasti jsou vratné, trvající po dobu trvání záměru. Vlivy na půdu, horninové
prostředí a kulturní památky a odpady byly vyhodnoceny jako bez vlivu. Přeshraniční vlivy
nelze očekávat.
Posouzení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah
činností souvisejících s jeho realizací a provozem. Z akceptovatelného závěru učiněného
zpracovatelem oznámení vyplývá, že 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
dle zpracovatele oznámení pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí dostatečné.
S ohledem na povahu záměru, lokalitu a charakter předpokládaných vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví, vyjádření dotčených samosprávných celků a dotčených správních úřadů,
které nepodaly žádný relevantní požadavek na další posuzování vlivů záměru dle zákona
č. 100/2001 Sb., rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího
řízení:
Středočeský kraj – vyjádření ze dne 21. 9. 2017 pod č.j. 116833/2017/KUSK
Městys Zápy – vyjádření ze dne 27. 9. 2017 pod č.j. 0000613/2017
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne
20. 9. 2017 pod č.j. 115132/2017/KUSK
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí – vyjádření
ze dne 19. 9. 2017 pod. č.j. OŽP-72769/2017-CADAN
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha – vyjádření ze dne 15. 9. 2017
pod č.j. ČIŽP/41/2017/1958
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze – vyjádření ze dne
11.04.2017 pod č.j. KHSSC 48591/2017
Ze strany veřejnosti neobdržel příslušný úřad žádné vyjádření.

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Středočeský kraj
Souhlasí se záměrem a nemá připomínek.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Městys Zápy
Domnívá se, že záměr je nutné posoudit dle zákona, neboť záměr může mít vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Upozorňuje zejména na skutečnost, že záměr počítá s výstavbou pěti (5) výrobních
a skladových hal, kdy předpokládá, že jejich obsluhu bude zajišťovat zejména kamionová
autodoprava, což povede k nevyhnutelnému zvýšení dopravní zátěže. Lze předpokládat,
že vozidla budou mířit nejkratší možnou cestou na nejbližší dálnice D10 a D11, kdy současné
komunikace, které z území plánovaného areálu na dálnice vedou, jsou dotčeny dopravními
a zejména váhovými omezeními a mimo jiné vedou zastavěným územím městyse Zápy
a města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Doporučuje, aby byl při posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví kladen
důraz zejména na posouzení negativních vlivů zvýšené kamionové a silniční dopravy
na životní prostředí a veřejné zdraví zejména pokud jde o zvýšené emise, hluk, znečištění
vzduchu, úbytek zeleně, zvýšenou produkci škodlivých látek, ale i o související zábor půdy
pro účely vybudování vnitřní infrastruktury areálu.
Předmětem posouzení by mělo být, jak významné zvýšení dopravní zátěže by realizace
záměru přinesla včetně souvisejících vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, pokud jde
o zvýšený hluk, emise, znečištění a další vlivy, které by s sebou zvýšená doprava nesla.
Rovněž navrhuje zpracování variantního řešení záměru, které by řešilo například výstavbu
silničního obchvatu městyse Zápy či jiný průjezd, který by umožnil nejkratší možný
nájezd na dálnici D10, případně variantní řešení záměru z hlediska kapacitního,
kdy by za předpokladu snížení počtu hal, které mají být vystavěny, došlo zároveň ke snížení
související dopravní zátěže a jejích vlivů a zároveň by byla na dotčeném území zachována
větší část vegetace na úrok zástavby.
Vypořádání: Vlivy záměru na hlukovou situaci a kvalitu ovzduší budou souviset především
s dopravou vyvolanou v době realizace stavby – pouze dočasný stav po dobu výstavby
a následně v době provozu záměru, tj. příjezdy a odjezdy pracovníků a provoz v rámci
obchodního, skladového a výrobního provozu (provoz technologických zařízení, zařízení
pro větrání). Pro daný záměr byla vypracována hluková studie, která je zaměřena
i na maximální provoz osobních a nákladních vozidel dle předpokladu investora. Z předložené
zpracované hlukové studie vyplývá, že nové zdroje hluku, v této studii zanesené, budou mít
na chráněné prostory splňující požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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K záměru byla vypracována rozptylová studie, která se zaměřila na imise částic PM10, PM2,5,
oxid dusičitý (NO2), benzen, benzo(a)pyren a těkavé organické látky (VOC). Ze závěrů
rozptylové studie vyplývá, že záměr bude mít velmi malý vliv na stávající imisní situaci
v lokalitě městyse Zápy.
Z území, na kterém se nachází uvažovaný záměr, bude odstraněna pouze zeleň
v nevyhovujícím stavu. Navržena je výstavba asi 30ti vzrostlých stromů a asi 20 m2 okrasných
keřů.
Navrhovaným záměrem nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených
k plnění funkcí lesa.
Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský
úřad), jako orgán ochrany přírody příslušný z hlediska svěřených kompetencí dle ustanovení
§ 77a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), k předloženému záměru uvádí:
Z hlediska přírodních rezervací a přírodních památek a jejich ochranných pásem a zvláště
chráněných druhů Krajský úřad nemá připomínky, neboť se plánovaný záměr nenachází
v ochranném pásmu ani v samé blízkosti zvláště chráněného území v kategorii přírodní
rezervace či přírodní památka. Upozorňuje, že v případě zjištění výskytu zvláště chráněných
druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je třeba respektovat
základní ochranné podmínky těchto druhů definovaných v ust. § 50 resp. § 49 zákona
č. 114/1992 Sb.
Krajský úřad z hlediska skladebných částí územních systémů ekologické stability, které má
v působnosti, požaduje, aby v rámci navrhovaného záměru „Výrobní a skladový areál
ARCHAN PARK Zápy“ nebylo zasahováno do nadregionálního biokoridoru Stříbrný roh –
Polabský luh, který se okrajově v místě záměru nachází. Dle Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje je třeba tyto plochy respektovat jako nezastavitelné.
Krajský úřad dále podle § 45i odst. 1 citovaného zákona sděluje, že nadále zůstává v platnosti
naše stanovisko vydané na předmětnou akci dne 11.7.2017 pod č.j. 085127/2017/KUSK,
kterým byl vyloučen významný vliv předloženého záměru na příznivý stav předmětu ochrany
nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými
vládními nařízeními, které jsou v působnosti Krajského úřadu.
Vypořádání: Ze strany orgánu ochrany přírody je vznesen pouze požadavek, aby nebylo
zasahováno zastavitelnými plochami do nadregionálního biokoridoru Stříbrný roh – Polabský
luh. Z dostupných obdržených podkladů oznámení je patrné, že zastavitelné plochy
do zmíněného biokoridoru nezasahují.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Jedná se o výstavbu Výrobního a skladového areálu ARCHAN PARK v k.ú. Zápy. Navrženo
je 5 objektů – H1, H2, H3 jako prodejní sklad a H4 a H5 jako výrobně skladovací jednotky.
Zdrojem znečišťování ovzduší bude: Prášková lakovna, svařování a pájení.
Z toho důvodu je nutné požádat KÚSK o závazné stanovisko k umístění a provedení stavby
zdroje znečišťování ovzduší dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší v platném znění.
Při stavební činnosti musí být omezována prašnost v souladu s opatřením BD3 Programu
zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Čechy – CZ02.
Vypořádání: Jedná se o připomínku týkající se navazujícího řízení.
Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona
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č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci
závažných havárií)
Podle § 49 odst. 4, zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) máme k předložené dokumentaci tuto připomínku a to zejména
faktu, kdy předložená dokumentace připouští skladování nebezpečných látek v navrhovaném
areálu ARCHAN PARK.
Jestliže dojde v objektu ke skladování vybraných nebezpečných látek nebo látek s vybranými
nebezpečnými vlastnostmi dle přílohy č. 1 zákona, má uživatel objektu povinnost zpracovat
podle § 4 zákona krajskému úřadu protokolární záznam o nezařazení, případně dle § 5 zákona
návrh na zařazení dle množství skladované látky
Vypořádání: Jedná se o připomínku týkající se navazujícího řízení.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění
K předloženému materiálu Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí „Výrobní a skladový areál ARCHAN PARK
Zápy“, na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění (dále jen zákon o odpadech), sděluje následující:
Odpady je třeba vždy předat osobě oprávněné k jeho převzetí, ať už na skládku, k využití
či odstranění. V tabulce týkající se způsobů nakládání s jednotlivými odpady je předání
oprávněné osobě uvedeno jako další způsob vedle skládkování, recyklace apod.
Původce v současné době nemusí být držitelem souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech, pokud je shromažďuje v místě vzniku / a nepřeváží
je do shromaždiště v jiné lokalitě/. Osoba, které jsou odpady předávány, musí být osobou
oprávněnou k jejich převzetí dle § 14 odst. 1 případně odst. 2 zákona o odpadech.
Proti vlastnímu záměru „Výrobní a skladový areál ARCHAN PARK Zápy“, nemá z hlediska
nakládání s odpady námitky. Výše uvedené připomínky požaduje zohlednit v dalším stupni
projektové dokumentace.
Kromě výše uvedeného nemá k dokumentaci další námitky.
Vypořádání: Jedná se o připomínku týkající se navazujícího řízení.
Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad Středočeského kraje dotčeným
orgánem nebo nemá připomínky.
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, v platném znění, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění
Bez připomínek.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další
posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., zákon
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o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) doporučuje zvážit možnost připojení
splaškových odpadních vod z areálu na obecní čistírnu odpadních vod.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Připojení splaškových odpadních vod z areálu na obecní čistírnu odpadních vod je pouze
doporučením.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Souhlasí se záměrem a nepožaduje posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek

4. Podklady pro rozhodnutí
Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru zpracované Ing. Jarmilou Paciorkovou,
U Statku 301/1, 736 01 Havířov a došlá vyjádření k záměru uvedená v bodě 3.

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
Otisk úředního razítka

Ing. Soňa Kučerová
odborný referent
na úseku životního prostředí

Středočeský kraj a městys Zápy (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá
ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.
Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem
po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje se písemnost považuje
za doručenou. Zároveň příslušný úřad žádá městys Zápy o písemné vyrozumění o datu
vyvěšení zdejšímu úřadu a to v co nejkratším možném termínu (informaci můžete zaslat
také na adresu e-mail: kucerovas@kr-s.cz). 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
STC2104.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko:

Razítko:
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Rozdělovník k č.j.: 103872/2017/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Městys Zápy, Zápy 71, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01
Oznamovatel:
3. ARCHAN s. r. o., Živanická 26, Vinoř, 190 17, Praha 9
Na vědomí:
4. MŽP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
5. Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu,
územního plánování a památkové péče, Masarykovo náměstí 1/2, Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, 250 01
6. Zpracovatel oznámení JP EPROJ s. r. o., Ing. Jarmila Paciorková, U Statku 301/1, 736 01
Havířov

