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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí – vrácení dokumentace vlivů záměru
„D3 – Odpočívka Dunávice“ v k. ú. Chrášťany u Benešova a Krusičany,
k přepracování a doplnění
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) 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 (dále jen zákon) v souladu s § 8 odst. 5
zákona vrací oznamovateli k přepracování a doplnění dokumentaci vlivů záměru „D3 –
Odpočívka Dunávice“ v k. ú. Chrášťany u Benešova a Krusičany, na životní prostředí
zpracovanou podle přílohy č. 4 zákona (dále jen dokumentace).
Rekapitulace procesu posuzování vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí
Dne 7. 12. 2021 obdržel příslušný úřad dokumentaci zpracovanou podle přílohy č. 4 zákona
společností PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Ing. Jitka Krejčová,
osoba autorizovaná dle § 19 zákona, a kolektiv autorů. Příslušný úřad dokumentaci rozeslal
dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům a zveřejnil dne 20. 12. 2021
na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. Zpracováním posudku k dokumentaci
byl příslušným úřadem pověřen Ing. Vladimír Rimmel, držitel autorizace ve smyslu § 19
zákona. Dokumentace včetně všech obdržených vyjádření byla zpracovateli posudku předána
dne 27. 1. 2022.
Na základě předložené dokumentace, doručených vyjádření dotčených územně
samosprávných celků, dotčených orgánů, dotčené veřejnosti a ostatních subjektů a návrhu
zpracovatele posudku (č. j. 021705/2022/KUSK ze dne 11. 2. 2022) je konstatováno, že
dokumentaci je nutno doplnit a přepracovat v bodech uvedených níže. Veškerá vyjádření
k výše uvedenému záměru, která byla do dnešního dne příslušným úřadem přijata, byla
předána zpracovateli dokumentace e-mailem dne 31. 1. 2022.
Požadavky na doplnění a přepracování dokumentace
1. Doplnit souhlas městyse Netvořice s napojením odpočívky na ČOV a vodojem
Netvořice – s ohledem na vyjádření městyse Netvořice, a vypořádat všechny
připomínky týkající se této problematiky, případně navrhnout jiné řešení
2. Dopracovat řešení odvádění povrchových a dešťových vod, vliv na zemědělský půdní
fond a vliv na zvláště chráněné druhy živočichů – s ohledem na vyjádření
Středočeského kraje
3. Dopracovat dokumentaci zejména z hlediska vlivu na povrchové a podzemní vody –
s ohledem na obdržená vyjádření
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4. Vypořádat veškerá obdržená vyjádření k dokumentaci a relevantní připomínky
obsažené ve vyjádřeních zohlednit v přepracované dokumentaci
S ohledem na počet dotčených územních samosprávných celků požaduje Krajský úřad
předložit 5 výtisků přepracované dokumentace a jednou v elektronické podobě.
Doplněná dokumentace bude, v souladu s § 8 odst. 6 zákona, zveřejněna a zaslána k vyjádření
dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům v souladu s § 8 odst. 2
zákona. Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí bude
vydáno po dokončení procesu EIA. Proces EIA je možno sledovat v Informačním systému
EIA na internetových stránkách CENIA
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
pod kódem STC2269.
Středočeský kraj, město Týnec nad Sázavou, obec Chářovice, obec Chrášťany a městys
Netvořice (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst.
2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o vrácení dokumentace na úřední desce. Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad žádá dotčené územní samosprávné
celky o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této informace zdejšímu úřadu,
a to v nejkratším možném termínu.

Ing. Simona Jandurová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Rozdělovník k č. j.: 023578/2022/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
3. Obec Chářovice, Chářovice 4, 257 41 Týnec nad Sázavou
4. Obec Chrášťany, Chrášťany 34, 256 01 Benešov
5. Městys Netvořice, Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice
Dotčené orgány:
6. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100, 256 01
Benešov
7. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, ú. p. v Benešově, Černoleská 2053, 256 55
Benešov
8. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
9. MŽP, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
10. MŽP, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 1442/65, Praha 10
11. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
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Oznamovatel:
12. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Na vědomí:
13. MŽP, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
14. Městský
úřad
Benešov,
odbor
výstavby
a
územního
plánování,
Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
15. Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
16. Zpracovatelka
oznámení
Ing.
Jitka
Krejčová,
PRAGOPROJEKT,
a.s.,
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
17. Zpracovatel posudku Ing. Vladimír Rimmel, Regionální centrum EIA s.r.o., Lidická 1,
742 83 Klimkovice

