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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11,
150 21 Praha 5, 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), v platném znění na základě provedeného
zjišťovacího řízení
rozhodl
podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr
„Výrobní technologie v Hale 5a, k. ú. Pavlov u Unhoště“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje
Název záměru:

„Výrobní technologie v Hale 5a, k. ú. Pavlov u Unhoště“

Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona: kategorie II, bod 10.4 „Skladování vybraných
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických
pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.“
Oznamovatel: Tramir Property, s.r.o., Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 - Krč
IČ oznamovatele: 24678392
Zpracovatel oznámení:
Ing. Miroslav Vraný, Farm Projekt, Jindřišská 1748,
530 02 Pardubice (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona).
Kapacita (rozsah) záměru:
V hale budou skladovány suroviny: pájecí kapalina v množství až 8 tun,
směs prášku cínu a stříbra až 55 tun.
Skladování výstupního materiálu: pájecí pasta až 40 tun.
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Normy spotřeby: kov ve formě prášku 880 kg/den,
tavidlo pro vytvoření pasty 120 kg/den.
Ostatní suroviny: izopropylalkohol na mytí 20 l/měsíc (240 l/rok).
Výroba pasty: 1 t/den (20 t/měsíc, 240 t/rok).
Normy obsluhy: výroba 8 zaměstnanců, administrativa 5 zaměstnanců.
Směnnost: 1 směna od pondělí do pátku.
Instalovaný elektrický příkon technologie: do 150 kW.
Chlazení: finální produkt je chlazený na +3 až -9 °C, k tomu budou sloužit 3 chladicí boxy
á 35 m3.
Nároky na dopravní infrastrukturu budou nižší než pro původně navrhovanou logistickou
halu, předpokládá se 46 jízd osobních aut/den, 0 – 6 jízd lehkých a 0 - 6 jízd těžkých
nákladních aut/den.
Umístění záměru:

kraj: Středočeský
obec: Pavlov
k. ú.: Pavlov u Unhoště

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem záměru je umístění výrobní technologie v Hale 5a v rámci Logistického parku
Pavlov, původně určené pro logistiku, která má již vydané stavební povolení. Jedná se
o jednoduchý proces, kdy jsou smíchány dvě složky (pájecí kapalina – gel a směs prášku cínu
a stříbra) za vzniku pájecí pasty, která je plněná do obalů, etiketována a odvážena smluvním
partnerům.
Umístění stavby, dopravní napojení a potřená infrastruktura včetně hodnocení vlivu
očekávaného navýšení intenzit dopravy a posouzení vlivu na území soustavy Natura 2000
byly posouzeny v rámci zjišťovacího řízení záměrů „Logistický park Pavlov“ a „Logistics
park Praha“.
V rámci širšího území byl v minulosti řešen též záměr „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ pod
kódem STC1149. Jedná se o soubor bytové zástavby s komerčními plochami, mateřskou
školkou a sportovním centrem. Záměr je umístěn jihozápadně od obce Pavlov, tedy v podstatě
na druhé straně než posuzovaný záměr. Díky realizaci obchvatu obce Pavlov pro navrhovaný
záměr, kde je doprava v podstatě zcela vymístěna mimo obec, lze předpokládat jen minimální
spolupůsobení záměrů. V rámci naturového posouzení, kde jsou oba záměry ve stejném
povodí, je hodnocení možného spolupůsobení provedeno. Na základě dostupných informací je
vysoce pravděpodobné, že záměr nebude nikdy v plném rozsahu realizován.
Ostatní záměry, kde by mohlo dojít ke kumulacím, jsou dostatečně vzdáleny, aby se dala
předpokládat kumulace, a to včetně záměrů na území obce Jeneč, kde rovněž dojde k poklesu
očekávaného nárůstu četnosti dopravy, byť málo významnému.
Oznamovatel uvádí, že mu není známo, že by v dotčeném území byly v současné době
projednávány jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by měly být
součástí tohoto posuzování.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Jedná se o umístění výrobní technologie v Hale 5a v rámci Logistického parku Pavlov,
původně určené pro logistiku, která má již vydané stavební povolení.
Hala je pronajímatelná, jednopodlažní s dvoupodlažním vestavkem pro administrativní,
sociální a obchodně organizační činnosti příjmu a expedice zboží. Velikost skladovací haly je
49 x 73 m, výška 13 m, zastavěná plocha 3 588 m2, parkovacích stání je navrženo 20, plus
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3 doky. Veškeré parametry haly napojení na inženýrské sítě, dopravní infrastrukturu, vytápění
zůstávají zachovány dle stavebního povolení.
Vnitřní prostor bude doplněný o sklad nebezpečných látek – gelu pro výrobu tavné pasty,
samostatný skladový prostor bude umístěný v záchytné vaně o kapacitě dostatečné pro záchyt
případného úniku díky poškození obalu. Jako balení jsou předpokládány soudky o objemu
50 l a menší. Mimo sklad se bude nacházet pouze výrobní zásoba do procesu. Soudky budou
umístěny uvnitř na paletách.
Výrobní proces probíhá smícháním dvou složek (pájecí kapalina – gel a směs prášku cínu
a stříbra) za vzniku pájecí pasty, která je plněná do obalů, etiketována a odvážena smluvním
partnerům. Denní výroba je 1 tuna pájecí pasty, výroba je v podstatě bezemisní, nehlučná.
Popis výrobního procesu:
-

příjem surového materiálu do skladu (prášek je dovážen v kontejnerech, tavidlo má
formu gelu a je dovážené v plastových soudcích)
míchání dvou komponentů v míchacím stroji,
laboratorní analýza vzorku mixovaného materiálu,
plnění výsledného materiálu do obalu,
zabalení do papírových nebo polystyrenových boxů,
skladování boxů v chlazeném skladu,
expedice.

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 Středočeského kraje obdržel dne 12. 12. 2016 oznámení záměru „Výrobní
technologie v Hale 5a, k. ú. Pavlov u Unhoště“, které bylo podáno společností Tramir
Property, s.r.o., Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ: 24678392, v zastoupení
společností RotaGroup s.r.o., Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň, IČ: 27967344.
Oznámení bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno
k vyjádření příslušným orgánům státní správy, územním samosprávným celkům a dalším
subjektům. Informace o projednávání záměru včetně textové části oznámení byla vyvěšena na
úřední desce Středočeského kraje ode dne 21. 12. 2016 a na příslušných internetových
stránkách, v Informačním systému EIA na stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod
kódem STC2055 a Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz, na úřední desce obce
Pavlov.
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení je Krajský úřad Středočeského kraje.
Zpracovatelem oznámení je Ing. Miroslav Vraný, Farm Projekt, Jindřišská 1748,
530 02 Pardubice, autorizovaná osoba podle § 19 zákona (osvědčení odborné způsobilosti
č. j. 15650/4136/OEP/92). Oznámení bylo zpracováno v říjnu 2016.
Řešená lokalita se nachází východně od obce Pavlov ve Středočeském kraji. Severně od
řešeného území je vedena dálnice D6, na kterou se areál napojuje přes obchvat obce Pavlov na
ulici Karlovarskou a dále na obchvat obce Jeneč. Stavební povolení na stavbu Haly 5a již bylo
vydáno. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací v plochách vymezených pro
výrobu a skladování. Plocha pro výstavbu je v současnosti volná, nezastavěná - zemědělsky
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využívaná. Stavebním pracím nebude předcházet asanace ani demolice. Na zájmovém
pozemku se nenachází vzrostlá zeleň, která by byla třeba kácet. Oznámení již zábor
zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) neřeší, neboť dle oznamovatele byl vydán
souhlas s vynětím ze ZPF na celé území.
Záměr navazuje také na projektové dokumentace, k nimž bylo již vydáno stavební povolení –
obchvat Pavlova včetně okružní křižovatky, nový vodovodní řad, STL plynovod a regulační
stanici plynu, stoku dešťové kanalizace a přeložku vedení kVN.
Umístění stavby, dopravní napojení a potřená infrastruktura včetně hodnocení vlivu
očekávaného navýšení intenzit dopravy a posouzení vlivu na území soustavy Natura 2000
byly posouzeny v rámci zjišťovacího řízení záměrů „Logistický park Pavlov“ a „Logistics
park Praha“. S tím, že při uvažovaném umístění výrobní technologie dojde ke snížení původně
uvažované dopravní intenzity pro řešenou halu.
Z hlediska emisí látek do ovzduší je vliv záměru nevýznamný.
Oznámení záměru obsahuje hlukovou studii, která hodnotí hluk z umisťovaných zdrojů, což
budou chladící agregáty ve skladu hotových výrobků, ty budou orientovány směrem od
obytné zástavby. Hluková studie konstatuje, že provoz záměru nebude znamenat ovlivnění
nad rámec limitů danými zákonnými normami.
Realizací se nemění rozsah výstavby ani nakládání s dešťovými vodami oproti vydanému
stavebnímu povolení. Technologické vody nevznikají. Nakládání se splaškovými vodami se
řídí platným stavebním povolením. Kvalita povrchových a podzemních vod nebude dotčena,
to souvisí s prevencí při havárii, která by mohla způsobit kontaminaci, a stanovení opatření.
Gel využívaný ve výrobě nevykazuje významné nebezpečné vlastnosti z hlediska ochrany
vod, díky své povaze jej lze odklidit bez následku i při rozlití. Maximální velikost soudku je
50 l. Mimo halu nebude s gelem manipulováno.
Realizací záměru nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí
v blízkém i vzdálenějším okolí. Žádná z jednotlivých složek životního prostředí ani životní
prostředí jako celek nebude ovlivněno nad míru udržitelného rozvoje.
Zpracovatel oznámení, který je autorizovanou osobou z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.,
v jeho závěru uvádí, že hala má vydané stavební povolení, výstavba haly je plánovaná
v blízkém horizontu bez ohledu na tento proces s tím, že v tomto případě znamená technologie
zmírnění dopadů na životní prostředí oproti čistě logistické hale. Z hlediska posouzení dopadů
provozu na jednotlivé složky životního prostředí nebyly prokázány žádné vlivy, které by
mohly životní prostředí nezvratně poškodit. Provoz bude splňovat veškeré hygienické limity
a požadavky právních předpisů v životním prostředí. Realizace záměru za předpokladu
dodržení všech norem, pracovní a technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady
nepřinese pro okolí žádná rizika bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla
nepříznivě působit na okolí. Náplň záměru lze hodnotit jako přijatelnou v řešeném území.
Technické a technologické řešení záměru pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí je
v oznámení záměru dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení se s ohledem na
požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy
záměru pro příslušná správní řízení k povolení předmětného záměru. Zájmy ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví tak lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních
předpisů. S ohledem na charakter záměru a lokalizaci stavby, při jejímž hodnocení nebyly
shledány závažné vlivy na životní prostředí a obyvatele, které by vznikly v důsledku realizace
záměru, a s ohledem na doručená vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků, 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.
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2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího
řízení:
Povodí Vltavy, s. p., závod Dolní Vltava – vyjádření ze dne 23. 12. 2016 pod
zn. č. 67748/2016-243-Ža,
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne
4. 1. 2017 pod č. j. 001147/2017/KUSK,
Středočeský kraj - vyjádření ze dne 5. 1. 2017 pod č. j. 004498/2017/KUSK,
Obec Pavlov - vyjádření ze dne 9. 1. 2017 pod č. j. OP-OUPa-0011/2017,
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha – vyjádření ze dne 11. 1. 2017
pod č. j. ČIŽP/41/IPP/1700308.001/17/PVZ,
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště
v Kladně - vyjádření ze dne 11. 1. 2017 pod č. j. KHSSC 68680/2016.
Ze strany veřejnosti neobdržel příslušný úřad ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.
3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Povodí Vltavy, s. p.
Správce povodí vykonávající správu v dílčím povodí Dolní Vltavy, podle ustanovení § 54
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů nepožaduje posoudit záměr dle zákona č. 100/2001 Sb.
V dalším stupni (změna užívání stavby) bude řešena likvidace rozpouštědla
izopropylalkoholu. Jelikož se nejedná o odpadní vodu, bude odpad předáván k likvidaci
oprávněné osobě.
Vypořádání: Jedná se o upozornění na zákonné povinnosti do dalších stupňů přípravy stavby
a provozu záměru.
Krajský úřad Středočeského kraje - OŽPaZ


Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – bez připomínek.

 Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů - dle dokumentace je na pozemek, na kterém má být záměr realizován,
vydán souhlas k trvalému odnětí, bez připomínek.
 Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,
v platném znění
Orgán státní správy lesů, příslušný dle § 67 odst. 1 písm. g), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
v platném znění a podle § 48a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nemá k předloženému záměru připomínky.
Dle předložené projektové dokumentace nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí
lesa.


Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění - bez připomínek.

 Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších
předpisů
Podle § 49 odst. 4) zákona č. 224/2015 Sb. máme k předloženému oznámení tuto zásadní
připomínku a to zejména z důvodu skladování vybraných nebezpečných chemických látek
nebo směsí.
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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, viz níže:
„§ 4 zákona č. 224/2015 Sb.
(1) Uživatel objektu zpracuje protokol, ve kterém zaznamená skutečnost, že množství
nebezpečné látky umístěné v objektu je menší, než množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto
zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II, a součet poměrných množství nebezpečných látek
umístěných v objektu provedený podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k
tomuto zákonu je menší než 1 (dále jen „protokol o nezařazení“), a protokol o nezařazení
uchová pro účely kontroly prováděné podle § 39. Vzor protokolu o nezařazení je uveden v
příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(2) Uživatel objektu zajistí aktualizaci protokolu o nezařazení po každém zvýšení množství
nebezpečné látky umístěné v objektu přesahujícím 10 % dosavadního množství nebezpečné
látky umístěné v objektu nebo při umístění další nebezpečné látky v objektu, která dosud
nebyla v seznamu uvedena.
(3) Uživatel objektu předloží protokol o nezařazení nebo jeho aktualizaci krajskému úřadu do
1 měsíce ode dne, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesáhne 2 % množství
uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II.“
Kromě výše uvedeného nemáme k oznámení další námitky.
Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá
připomínky.
Vypořádání: Jedná se o upozornění na zákonné povinnosti do dalších stupňů přípravy stavby
a provozu záměru.
Středočeský kraj
ČIŽP OI Praha souhlasí se záměrem a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona
č. 100/2001 Sb.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Obec Pavlov
Toto oznámení mění zásadně účel stavby, na který bylo vydáno stavební povolení ze dne
25. 3. 2013 pod č. j. 1293/13/Výst, a to ze skladování na umístění technologie se zpracováním
a nakládáním s nebezpečnými látkami a přípravky v blízkosti obytné zástavby. Proto obec
Pavlov pouze souhlasí s tímto charakterem záměru uvedeným v oznámení záměru, tj. ve
smíchávání pájecí kapaliny, směsi prášku cínu a stříbra tvořícím patu, která je plněna do
obalů.
Ve vydaném rozhodnutí požaduje uplatnit tuto podmínku:
Pro uskutečnění provedení změny technologie k přechodu na jinou výrobu s použitím jiných
zpracovávaných chemických látek a přípravků než je povolené v Hale 5a, má vždy
provozovatel, případně vlastník této haly, povinnost si vyžádat souhlasné stanovisko obce
Pavlov a provést nové zjišťovací řízení.
Vypořádání: Obec vyjadřuje souhlas s uvedenou změnou účelu využití stavby (původně
skladové haly), tedy navrženou technologií v hale. Pro uvedenou podmínku platí závěr
zjišťovacího řízení záměru „Logistický park Pavlov“ a také platné znění zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, tedy povinnost posoudit záměr nebo jeho změnu.
Tzn., pokud záměr nebo jeho změna svou kapacitou, rozsahem, změnou technologie, řízení
provozu nebo způsobu užívání, naplní předmět posuzování podle tohoto zákona, pak bude
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takový záměr projednán podle zákona, vč. zjišťovacího řízení. K vyjádření k takové změně je
příslušný krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí. Tato podmínka by tedy byla
nadbytečnou, neboť je daná platnými právními předpisy.
ČIŽP, OI Praha
 Odd. odpadového hospodářství, odd. ochrany ovzduší, odd. ochrany vod – nemá
připomínky.
ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další
posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
KHS - ÚP v Kladně
V řízení předmětného záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. není nutno pokračovat,
neboť v rámci zjišťovacího řízení byly požadavky orgánu ochrany veřejného zdraví
dostatečně zohledněny.
Z akustické studie vyplývá splnění hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru
staveb v denní i noční době. Rozptylová studie zpracována není, neboť záměr bude
minimálním zdrojem znečištění ovzduší a jde pouze o umístění technologie. Úroveň
související dopravy ve srovnání s původní výší je nižší.
Tato hala je součástí celého logistického parku a podmínky pro uvedení do provozu celého
areálu zůstávají i nadále v platnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že realizací návrhu nedojde
k negativnímu ovlivnění veřejného zdraví a není tedy nutné podání rozpracovávat do
dokumentace EIA.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Shrnutí vypořádání došlých vyjádření: Z výše uvedeného vyplývá, že dotčené orgány se
k oznámení záměru vyjádřily kladně bez zásadních připomínek vznesených k předmětné
problematice. V průběhu zákonných lhůt nebylo doručeno žádné vyjádření ze strany
dotčených územních samosprávných celků ani ze strany občanů.
Zpracovatel oznámení se zaměřil detailně na ty parametry záměru, které mají přímý vztah
k problematice životního prostředí, tj. kladl důraz na uvedení environmentálně významných
parametrů záměru. S ohledem na předchozí projednání záměru, jeho rozsah a umístění
příslušný úřad souhlasí s uvedenými připomínkami, které je nutné zohlednit v navazujícím
řízení ve fázi projektové přípravy a výstavby. Dále bylo zjišťovacím řízením prokázáno, že
záměr byl v oznámení vyhodnocen v dostačujícím rozsahu a zpracování dokumentace EIA by
nepřineslo žádné významné skutečnosti, které by nebylo možné řešit standardními postupy
podle zvláštních právních předpisů.
4. Podklady pro rozhodnutí
Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru zpracované Ing. Miroslavem Vraným
(držitelem autorizace MŽP dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.), došlá vyjádření k záměru
uvedená v bodě 3 a související záměry v širším území předloženého záměru.

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
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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 úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje.

oprávněná úřední osoba
Otisk úředního razítka

Mgr. Lucie Tučková
odborný referent
na úseku životního prostředí

Středočeský kraj a obec Pavlov (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 úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje se písemnost považuje za
doručenou. Zároveň příslušný úřad žádá obec Pavlov o písemné vyrozumění o datu
vyvěšení zdejšímu úřadu a to v co nejkratším možném termínu (informaci můžete zaslat
také na adresu e-mail: tuckova@kr-s.cz). Závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí je
zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž
v Informačním
systému
CENIA
na
internetových
stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2055.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko

Razítko

Rozdělovník k č. j.: 182174/2016/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1.
2.

Středočeský kraj, z d e
Obec Pavlov, Lidická 65, 273 51 Pavlov

Zástupce oznamovatele (plná moc):
3. RotaGroup s.r.o., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 Michle
Na vědomí:
4.
5.

MŽP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Městský úřad Unhošť, odbor výstavby, Václavské nám. 44, 273 51 Unhošť

