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Veřejná vyhláška
Oznámení

Krajský Úřad StředoČeského k9je, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako
PřísluŠný sPrávní Úřad_dle ust. §Žz gísm o;zar<ona č.1}ol2oo1 Sb., o posuzovánívlivŮ na Životní Prostředí, a ďzměn9 nqŘtáryicÁ souvisejících zákonů, ve zněníPozdějŠÍch PředPisŮ, zaslal dle §6, odst. t .aŘána Statutárnímu mestu Kladnu, kezveřejnění oznámen í záměru

,,Výstavba výrobní a skladové haly PRIMAPOL''

zpracované Podle PřílohY Č. 3 cit zákona a dále sděluje, že záměr bude podrobenzjiŠt'ovacím u řízení Podle § 7 zákona o posuzování vtivr:r'ňa zivotni ňioltr"oi,
Tento záměrje t 1a!]é_{nutí po dobu 20 dnů v kancelá ři é.2.10 správy majetkuMěstského úřadu B.uštěhradd, Revol uéní 1t4, zti ls Buštěhrad. K nahlédnutí dodokumentace vYužijte úředních hodin po a §t g: O0 - 12:00 hod a 13:00 _ 17:O0hod, po dohodě lng. Pavlem Vavruškou tel. 312-2i8035 nebo 601 327 724.Do oznámení lze také nahlédnout v lnformaením systému ElA na internetovýchstránkách httP://portat.cenia.czleiasea pod kódem záměru sTc236o.
V této lhŮtě, Podle § 6 odst. 4 zákona, může každý zaslat odboru životního prostředía zemědělství krajského úřadu středočestenó tiá;e sue písemné vyjádření.
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Dle rozděIovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí - zaháiení ziišt'ovacího řízení záměru ..VÝstavba výrobní a
skladové haly PRIMAPOL" na k. ú. Dubí u Kladna a Buštěhrad.

Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný ťrřad dle § 22 zákona ě. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostt'edí), ve znéni pozdějších pl"edpisů (clále jen zákon)Yámzasilá die ust, § 6 odst, 7 záL<ona informaci
o oznámení záměru o,Výstavba qirobní a skladové haly PRIMAPOL" na k. ú. Dubí u Kladna a
Buštěhrado podle přílohy č.3 kzákonu a sděluje Yám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
řízenípodle§7zákona.

Oznamovatel záměr: PzuMAPOL-METAL-SPOT s.r.o., Jungmannov a23ll1,110 00 Praha,

Zptacovatel oznátnení: Ing, Miroslav Vraný (držitel autorizace naŽP Ote § 19 zákona).

Předmětern áměru je v/stavba haly pro qýrobu a skladování v průmyslové zóně Kladno r,}chod narozftrani
k.ú. Dubí u Kladna a Buštělrlad, Povaha ěinnosti, skladování a drobné úpravy skladovaného materiáirr.
Výrobní ěinnost, obrábění plastů CNC, řeání slitin hliníku a oceli velkoformátovými CNC pilami a broušení
a foliování plechů.

Středočeslr} kraj a města Kladno a Buštěhrad (ako dotčené úzenni samosprávné celky) příslušný
iiad žádá ve smyslu § 16 odst, 2 zákona o neprodlené zvet'ejnění informace o oznámeni a o tom, kdy
a kde je možno do oznámenínahlížet na úřední desce, Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů, Zároveň
příslušný úíad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona, města Kladno a Buštěhrad o písemné
vyrozumění o datu lyvěšení této informace zclejšímu úřadu a to v nejkratším možném termínu.

DáIe příslušný úřad ádá Středočeslry kraj a města Kladno a Buštěhrad (ako dotčené územní
samosprávné cellqy) a dotčené orgány ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání lyjádření k oznámení,
zdejšímu úřadu, nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. lnfonnace o oznámení
je zver"ejněna rra úřední desce zdejšího uřadu ode dne 25, 2. 2020 a dále na internetových str,ánkách
v Infonnačnínr svstému CENIA na internetových stránkách
litrps://portal.cenia,c/eiasea/detail/ElA_STC2360?lang=cs spolu s textem oznirnení pod kódem STC 2360.

Ve vyjádření příslušný ťu*ad uvítá Yáš názor, zďa je nutné záměr posoudit die zákona, V případě
nutnosti posouzení zátnětužádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru
na životní prostředí a veřejné zdraví ná byí v dokumentaci vlivů zámétu na životní prostředí kladen
zvýšený diraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákota). Dále žáďá, aby ve vyjádření byly formulovány
připornínky a požaďavl<v respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené pr'ílohou č. 3
lesp. č. 4kzákonu.
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S odvoláním na znění § 6 odst. 8 zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k oznámení na zdejší Odbor životního
prostředí a zemědělství do 30 dnŮ ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
Středočeského kraje. K lyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.
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Ing. Josef Keřka, Ph.D.

vedoucí odboru životního plrtředí a zernědělství
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v z. Ing.tlunu Šning"ona

vedoucí oddělení posuzování vlivťr na životní prostrYedí

Rozdělovník k č. j.: 026529|2021A(USK

Dotčené územní samosprávné celkv (k vyvěšení na úřední desce);

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21Praha 5; keebyyf

2. Město Kladno, nám, Starosty Pavla 44,272 01 Kladno; dyubpcrn

3. Město Buštěhrad, Revoluění 1,273 43 Buštěhrad; prndbg47

Dotčené orgánv:

4. KHS Stč. Kraje se sídlem vPraze - územní pracoviště Kladno, gen, Klapálka 1583, 272 0I l(ladno;
hhcai8e

5. Magistrát města Kladna, Odbor žvotního prostředí, nám, Starosty Pavla44,272 0I Kladno; dyubpcm

e . ČlŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6;  ďkdzty

7. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělsfrí, Zborovská 11,

í5021 Praha 5; keebyyf

oznamovatel" zástupce oznamovatele:

8. PRIMAPOL-METALSPOT s.r.o., Jungmannova 23l1I,110 00 Praha; zbquqbe

9. RotaGroup a.s., Na nivách 95612,141 00 Praha 4;78hx792

(1 -2 obdrží v příloze Oznárnení EiA)


